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33 Δει τον αγαθόν άνδρα παυόμε-
νον της αρχής μη πλουσιώτερον,
αλλά μάλλον ενδοξότερον γεγο-
νέναι.
Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., εκ των 7

σοφών της αρχαίας Ελλάδος

Το χαράτσι είναι παράνομο

Εγώ ΔΕΝ το ΠΛΗΡΩΝΩ
Όταν ένα κράτος στρεψοδικεί και προάγει πρώτο

αυτό την παρανομία ΔΕΝ είναι Κράτος Δικαίου.

Είναι κράτος αυθαιρεσίας.

Κι «όταν σπέρνεις ανέμους
Να περιμένεις να θερίσεις θύελλες». 

Και βέβαια, μη περιμένουν να τους σώσουν τα ΜΑΤ ή

τα τανκς, γιατί «όταν ο Λαός δεν σε θέλει τα κάστρα
δεν σε σώζουν», όπως έλεγε ο Φλωρεντίνος πολιτι-

κοφιλόσοφος Νικολό Μακιαβέλλι»1.

Άρχισα με αποφθέγματα, γιατί όταν

μια ετερόφωτη εξουσία είναι πανικό-

βλητη και διαπράττει εγκληματικά

λάθη, αποδεικνύεται ότι της λείπει η

γνώση (όχι τα διπλώματα «επαγγελ-

ματικής εξασφάλισης»), η μόρφωση, η

σύνεση και η σοφία. 

Αυτή η κυβέρνηση – ναι αυτή γιατί δεν

άλλαξε, επειδή άλλαξε το δεύτερο

συνθετικό του επωνύμου του Πρωθυ-

πουργού, από Π’’Ανδρέου σε Π’’Δήμος! - Ο Βενιζέλος,

ο Υπουργός Οικονομικών και Αντιπρόεδρος είναι ο

ίδιος, οι Υπουργοί είναι οι ίδιοι, εκτός της προσθήκης

του Άδωνη και κάποιων άλλων του ΛΑ.Ο.Σ. και «ολί-

γον» από Ν.Δ. – η κυβέρνηση λοιπόν αυτή, η κυβέρ-

νηση της εκτροπής από τη συνταγματική τάξη, μεταξύ

των άλλων δεινών, επέβαλε και το περίφημο Εκτακτο

Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επι-

φανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) 

Ένα «τέλος» αντισυνταγματικό, ένα φόρο εξαντλη-

τικό, ληστρικό, άδικο.

Το ονόμασαν ψευδεπίγραφα “τέλος”, ενώ είναι φόρος

και μάλιστα υπερβολικός, δυσανάλογος. Ένας διπλο-

φόρος ληστρικός με όπλο της ληστείας το νόμο 4021

(άρθρο 53) του 2011.
Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα
Βενετσάνου*

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ 

ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: Απόδοση και καταλογισμό των ευθυνών

αποφάσισε το Δ.Σ.  

Στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημό-

σιας Διοίκησης για περαιτέρω διερεύνηση,

θα σταλεί το πόρισμα των ορκωτών λογι-

στών στο Δήμο Μαρκοπούλου. Σελίδες 7, 12

Κραυγή αγωνίας 
για τα 3Β

Σελ. 11 Σελίδα 12 Σελίδα 6

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

για το ΧΑΡΑΤΣΙ στην ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
στο θέατρο ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Αν. Ρωμυλίας 123 & Γεννηματά (πρώην Υμηττού) Γλυφάδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 6μ.μ.
ΟΜΙΛΗΤΕΣ: 

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Καθηγητής Συνταγματικού 

Δικαίου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ, Διδάκτωρ οικονομικών επιστημών

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Διδάκτωρ νομικής - Δικηγόρος

Συντονιστής: Κώστας Βενετσάνος

Καλούνται όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, τα μέλη και οι φίλοι της “Σπίθας”

ΣΠΙΘΑ Βούλας, 

Βάρης, Βουλιαγμένης

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ - ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕΣελίδα 13

Κυριάκος Κικίλιας

Η παραλία της Βούλας
σε ιδιωτικά χέρια!

Με χαρτιά της χούντας και δικαστική απόφαση του 2005

ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Σελίδα 3

Εγκαινιάστηκε
το ΠΑΡΚΟ ΔΟΓΚΑ

στη Βούλα
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Υπάρχει ο ληστής με το καλάσνικοφ, “ο ληστής με το ‘να

χέρι”, “ο ληστής με το νόμο”. “Νόμιμος” (!!!) δηλαδή.

Ότι ψηφίζεται στη Βουλή δεν είναι σώνει και καλά νό-

μιμο. Για να ‘ναι νόμιμο πρέπει να είναι σύμφωνο με το

Σύνταγμα, το δίκαιο, τον ορθό λόγο2 και το δημόσιο συμ-

φέρον – το συμφέρον του λαού, ως συνόλου. 

Κατ’ αρχήν, το λεγόμενο “τέλος (ηλεκτρ/νων) ακινήτων”

δεν είναι τέλος. Είναι φόρος!

Το τέλος είναι ανταποδοτικό και δυνητικό. Δηλαδή το

πληρώνεις εφ’ όσον κάνεις χρήση συγκεκριμένης υπη-

ρεσίας ή παροχής. (Τέλη διοδίων, στάθμευσης, ταχυ-

δρομικά τέλη κλπ). Αν δεν κάνεις τη συγκεκριμένη

χρήση δεν πληρώνεις. Άρα δεν είναι υποχρεωτικό. 

O φόρος είναι αναλογικός και υποχρεωτικός για όλους

τους πολίτες που έχουν φοροδοτική ικανότητα. (αρθρ. 4

§5 του Συντάγματος). 

Πρώτο συμπέρασμα λοιπόν: 

Το «τέλος ακινήτων» (Ε.Ε.Τ.Η.Ε.) δεν είναι τέλος γιατί

δεν είναι ανταποδοτικό.

Είναι μια μορφή δήμευσης της ατομικής ιδιοκτησίας

γιατί δεν συναρτάται, δεν συσχετίζεται με το εισόδημα

και τη φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου (Σ.

Αρθρ. 4§5 και 17 §1).

2ον. Ο νόμος (4021) που επέβαλε αυτό το «χαράτσι» πα-

ραβιάζει την αρχή της απαγόρευσης της διπλής φορο-

λόγησης. Και τούτο διότι ήδη πληρώνουμε φόρο

Ακίνητης Περιουσίας  μέσα στο ίδιο έτος. Μεταμφιέσεις

του είδους ότι ο ΦΑΠ υπολογίζεται επί όλων των ακινή-

των αξίας άνω των 200.000 ευρώ (και στα οικόπεδα) ενώ

το “τέλος” μόνο πάνω στους ηλεκτροδοτούμενους χώ-

ρους, είναι μασκαριλίκια.

Αυτό το δυσανάλογο, παράνομο και άδικο “τέλος” προ-

σβάλει την αξιοπρέπεια και το σεβασμό στον πολίτη, ως

ανθρώπινη οντότητα, που προβλέπεται στη Διακήρυξη

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ και της Ε.Ε.

αλλά και βασικών και μη αναθεωρητέων διατάξεων του

Συντάγματος (αρθρ. 2§1 και 110 σε σχέση με το 48§1).

3ον. Ο τρόπος που επελέγη για την είσπραξη αυτού του

ληστρικού “τέλους” είναι απαράδεκτος, αντισυμβατικός,

άδικος και εκβιαστικός. Αντίκειται δε σε συγκεκριμένη

απόφαση – οδηγία – της Ε.Ε., όπως είχαμε δημοσιεύσει

στο προηγούμενο φύλλο της “7ης”. «Δεν έχει δικαίωμα
το κράτος να επιβάλλει στους παρόχους ηλεκτρικής
ενέργειας (ΔΕΗ) να διακόψουν την παροχή σ’ εκείνους
τους καταναλωτές που δεν καταβάλλουν το διεκδικού-
μενο φόρο»3, αλλά πληρώνουν κανονικά την κατανά-

λωση του ρεύματος.

Αυτό ακριβώς έκανα κι εγώ ως Ευρωπαίος Ελληνας πο-

λίτης. Εξόφλησα το λογαριασμό της ΔΕΗ, μέσω ΑΤΜ,

αφού αφαίρεσα το χαράτσι – “τέλος”.

Αυτός ο τρόπος είσπραξης μέσω ΔΕΗ, είναι άδικος,

γιατί επιπλέον τιμωρεί και τους αναίτιους συνοικούντες

(παιδιά κλπ.), και βέβαια είναι αυταπόδεικτα εκβιαστικός,

όταν απειλεί να μου στερήσει βασική και αναγκαία κοι-

νωνική παροχή, το ηλεκτρικό, πάνω στην οποία έχει δο-

μηθεί ο τρόπος και η οργάνωση διαβίωσης της

σύγχρονης κοινωνίας.

Είναι επιπλέον αντισυμβατικός διότι στις συμβάσεις που

έχουμε υπογράψει με τη ΔΕΗ, για τη σύνδεση με το δί-

κτυο και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΝ περιέχεται

τέτοιος όρος (αν δεν πληρώσω δηλ. τους φόρους μου,

θα μου κόβουν το ρεύμα) ούτε προκύπτει κάτι τέτοιο.

Είναι ακόμη οικονομικά επιζήμιο για τη ΔΕΗ και προ-

σβάλλει τα οικονομικά συμφέροντα των μετόχων διότι

θετικά και αποθετικά, μειώνει την πώληση του προϊόν-

τος της προς τους καταναλωτές.

Παραβιάζεται έτσι, εκτός της σύμβασης που έχουμε

υπογράψει με τη ΔΕΗ και η κατοχυρωμένη με το Σύν-

ταγμα αρχή της ελευθερίας των συναλλαγών.

Ο τρόπος αυτός της είσπραξης του «Ειδικού τέλους Ακι-

νήτων» αντίκειται στο Σύνταγμα (αρθρ. 26§2) που δεν

προβλέπει ανάθεση εκτελεστικής εξουσίας σε Νομικά

πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), αλλά ορίζει ρητά ότι

ασκείται από την κυβέρνηση, το δημόσιο δηλ. Χωρίς τη

δυνητική ανάθεση σε ιδιώτη. Υπάρχει εξ’ άλλου επ’

αυτού και σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας (ΣτΕ).

Συμπερασματικά: Το “τέλος” Ακινήτων ΔΕΝ είναι τέλος.

Ο φόρος Ακινήτων του Ν. 4021 είναι διπλή φορολόγηση

της ίδιας φορολογικής ύλης. Αδικος, υπερβολικός, Αν-

τισυνταγματικός.

Ο τρόπος είσπραξης, μέσω ΔΕΗ, με τον εκβιασμό και

την ψυχολογική πίεση της διακοπής του ρεύματος είναι

ασύμβατη προς το κράτος δικαίου τρομοκρατική ενέρ-

γεια, όχι προς όφελος του Λαού και του Εθνους, αλλά

για την ικανοποίηση των τοκογλύφων δανειστών της αλ-

λοδαπής και των εγχώριων συνοδοιπόρων τους.

Ως προς τις συνέπειες της άδικης και υπερβολικής φο-

ρολόγησης θ’ αναφερθώ στο προσεχές.

Εύχομαι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που εξέτασε

χθες την υπόθεση να είναι σοφή και ελεύθερη πιέσεων ή προ-

θέσεων. Η Δικαιοσύνη έχει αποδείξει πολλές φορές (όχι

πάντα) ότι στέκεται στο ύψος της αποστολής της.

Ας ελπίσουμε και τώρα.

Διεθνές φιλοσοφικό φόρουμ Σελ. 6

Πώς δεν πληρώνουμε το χαράτσι Σελ. 6

Το συμφέρον της χώρας 
Ηλία Σταμπολιάδη Σελ. 9

Αχ, δραχμούλα μας! 
Γρηγόρης Ρώντας Σελ. 9

Προβλήματα με δασκάλους σε σχολεία Σελ. 11

Δώστε τρόπο στην οργή! Σελ. 10

Στα ...αζήτητα χιλιάδες εργαζόμενοι

και στους ΟΤΑ Σελ. 14

Πανήγυρις Αγ. Στυλιανού στο

ΠΙΚΠΑ Σελ. 15

Κοντά στους ηλικιωμένους ο

Δήμαρχος Ωρωπού Σελ. 15

Εκλογές στο ΒΕΑ Σελ. 18

Εκοψε τις επιχορηγήσεις των Σωμα-
τείου Δήμου Σαρωνικού  Σελ. 22

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΤο χαράτσι είναι παράνομο Εγώ ΔΕΝ το ΠΛΗΡΩΝΩ

Νέα πρόσωπα στην 

κυβέρνηση Παπαδήμου

Με απόφαση του Πρωθυπουργού, Λουκά Παπαδήμου, ανα-

λαμβάνουν:

- Ο δημοσιογράφος Παντελής Καψής, πρώην διευθυντής

στις εφημερίδες "Το Βήμα" και "Τα Νέα", διορίστηκε στη

θέση του Υπουργού Επικρατείας και κυβερνητικού εκπρο-

σώπου.

- Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουρ-

γού, ο Γκίκας Χαρδούβελης, Καθηγητής στο τμήμα Χρημα-

τοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του

Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

- Επικεφαλής του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο

Γιώργος Παγουλάτος, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής

και Οικονομίας στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικο-

νομικών Σπουδών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σ.Σ.: Ουδέν σχόλιον και ο νοών νοείτω.

Γράφαμε στο πρηγούμενο φύλλο μας για την πα-

ραλία της Βάρκιζας, που όπως μάθαμε από τον

ημερήσιο τύπο,  η μελέτη για παραλία υψηλών προ-

διαγραφών βρίσκεται ήδη σε διαδικασία δημοπρά-

τησης από την εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά

Ακίνητα Α.Ε.

Η παραλία, έκτασης 140 στρ., θα αναπλαστεί. Πώς

και με ποιά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου; 

Δυστυχώς τα γεγονότα τρέχουν. Το δικαστήριο για

την παραλία της Βούλας (6/12) μας υποχρεώνει να

ασχοληθούμε μ’ αυτό και μεταθέτουμε τη Βάρκιζα

για το επόμενο φύλλο.

Μεγάλο το παραλιακό μέτωπο των 3Β και τα κορά-

κια καραδοκούν...

Πρέπει να ξυπνήσουν και οι φύλακες...

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΕ-

ΔΡΙΑΖΕΙ 7/12, 6μ.μ. με 8 θέματα. (Ιδρυση Κοινωνικού
Παντοπωλείου, Πάγωμα ανταποδοτικών τελών δημο-
τών, Διεκδίκηση γηπέδου) κ.α.
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Η ψάθινη κατασκευή έγινε κτήριο στη μέση του πράσινου, όπου στήνονται οι δεξιώ-
σεις μετά μουσικής και οργάνων. Στο μεταξύ πρόσφατα το Κοινοτικό Συμβούλιο Βου-
λιαγμένης έδωσε άδεια μουσικής στη Λίμνη, βάσει του νόμου που δίνει άδεια σε
χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Μόνο που η Λίμνη δεν διαθέτει τέτοιους!

Τι γίνεται στη Λίμνη Βουλιαγμένης

Η υπόθεση είναι ιδιαιτέρως σοβαρή. Το είχε

αναδείξει ο δήμαρχος Γρ. Κασιδόκωστας σε

δημοτική συνεδρίαση στις 25 Ιουλίου και

είχαν πάρει απόφαση να δοθεί η υπόθεση σε

δικηγορικό γραφείο προκειμένου να προχω-

ρήσει ο Δήμος για ανατροπή αυτής της από-

φασης.

Η ασθένεια του δημάρχου και η αναιτιολό-

γητη καθυστέρηση αποκατάστασης της λει-

τουργίας του Δήμου, κινδυνεύει να γίνει η

“θηλειά” στα κεκτημενα δικαιώματα του

Δήμου για την παραλία του.

Πρέπει όλοι την Τρίτη να βρεθούμε

στο δικαστήριο και να δηλώσουμε ότι

“τούτος ο τόπος είναι δικός μας” και δεν

παραδιδεται.

Θεωρούμε επιβεβλημένο για γνώση των ανα-

γνωστών να επαναδημοσιεύσουμε το ιστο-

ρικό, όπως κατατέθηκε, στο Δημοτικό

Συμβούλιο της 25/7.

Για το θέμα θα ασχοληθούμε εις βάθος, αφού

γίνει συλλογή στοιχείων από εμάς. Οσο για

τις ευθύνες της προηγούμενης Δημοτικής

Αρχής είναι βαρύτατες και θα πρέπει κάποια

στιγμή να λογοδοτήσει.

Το ιστορικό
Το 1924 συστήθηκε αστική εταιρεία με την

επωνυμια «Μετοχική Εταιρεία Εκμετάλλευ-

σης του Κτήματος Βούλας» (Μ.Ε.Ε.Κ.Β), με το

υπ. αριθ. 6896/24 συμβόλαιο, για μία έκταση

1100 στρεμμάτων, από το Ασκληπιείο Νοσο-

κομείο μέχρι τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού

Ομίλου περίπου.

Η Εταιρεία κατάτμησε την περιοχή σε οικό-

πεδα και την πούλησε εντάσσοντας την στο

σχέδιο πόλης του εξοχικού συνοικισμού Βού-

λας με το από 15.9.26 διάταγμα του Υπουρ-

γού Συγκοινωνιών ΦΕΚ 311 Α/17.9.26.

Οι εκτάσεις των οικοπέδων που δεν μεταβι-

βάστηκαν παρέμειναν αναξιοποίητες και κατά

πάγια πρακτική των κοινοτικών και μετέπειτα

δημοτικών αρχών της βούλας αποτέλεσαν

εδάφη διεκδικούμενα από την πρώην Κοινο-

τητα και πρώην Δήμο Βούλας.

Μεταξύ του αιγιαλού και της μετέπειτα δια-

νοιγείσας παραλιακής λεωφόρου Αθηνών-

Σουνίου παρέμειναν αναξιοποίητοι οι χώροι οι

οποίοι αρχικά είχαν τα διακριτικά Κ1, Κ2, Κ3

(Κ & Ξ).  Οι χώροι αυτοί (Κ & Ξ) καταργήθηκαν

με το από 24.1.1940 Β. Δ/γμα «περί τροπο-

ποιήσεως του σχεδίου Βούλας» ΦΕΚ

109/Α/30.1.1940 και καθορίστηκαν ως κοινό-

χρηστοι χώροι.

Το  1968 έρχεται η Χούντα και τα αναγνωρίζει

ως οικοδομικά τετράγωνα  (Ο.Τ.) με αρ. 472,

473, 474, χωρίς τότε η Κοινότητα να αντιδρά-

σει νομικά. 

Σ.Σ. Και πώς να αντιδράσει, όταν ο Κοινοτάρ-
χης ήταν διορισμένος από τη Χούντα.
Στα Ο.Τ. αυτά τετράγωνα από το “Σμαράγδι”

μέχρι την παραλία δίπλα στο Δημαρχείο και με-

ταξύ της θάλασσας και της παραλιακής λεωφό-

ρου, η Κοινοτητα και μετέπειτα Δήμος Βούλας

ασκούσε διακατοχικές πράξεις και προέβη σε

διαμόρφωση του χώρου με κρατική χρηματοδό-

τηση και τη συνεργασία κρατικών φορέων, είτε

μέσω των πιστώσεων της ΣΑΕ είτε μέσω των

ΕΠΤΑ μέχρι το 1994.

Ακολούθησαν διακατοχικές πράξεις που μαρτυ-

ρούν τη νομή του Δήμου. Η έκδοση οικοδομικής

άδειας με την υπ. αριθ. 78/94 επί Δημάρχου Αγ-

γελου Αποστολάτου, με την οποία κτίστηκε το

κέντρο αναψυχής στο Ο.Τ. 474, β) η εκμίσθωσή

του με τον περιβάλλοντα χώρο στην εταιρία Μ.

Οικονόμου και Σια Ε.Ε. “Νύμφες” το (1994), η μί-

σθωση στον Β. Σταθοκοστώπουλο στις 16.8.2000

“Νότος” με νέα άδεια οικοδομική αρ. 140/2000.

Η διάρκεια αυτής της μίσθωσης λήγει το 2012

μετά την παράταση που δόθηκε με την υπ. αρ.

164/6.7.09 απόφαση του Δ.Σ.

Η όλη διαδικασία ήταν νόμιμη σύμφωνα με το

άρθρο 253 παρ. 1 Π.Δ. 410/95 σε συνδυασμό με

το Π.Δ. 270/81. 

Επί χούντας τα κοινόχρηστα 

πέρασαν στα χέρια της εταιρείας

Λοιπόν η «Μετοχική Εταιρεία Εκμετάλλευσης

του Κτήματος Βούλας» (Μ.Ε.Ε.Κ.Β) εμφανί-

ζεται ξανά  - μετά από 50 χρόνια - το 2001

(30.9.01) με αγωγή και διεκδικεί πρωτοδίκως

τα παραπάνω οικοδομικά τετράγωνα!

Στη συνέχεια προσφεύγει στο Εφετείο Αθη-

νών και δικαιώνεται(!!!) με την υπ. αριθ.

6226/05 απόφαση, η οποία κατέστη αμετά-

κλητη με την υπ. αριθ. 1612/120 απόφαση του

Αρείου Πάγου που απέρριψε τη σχετική αί-

τηση αναίρεσης του Δήμου. 

Σ.Σ.: Η Δημοτική Αρχή γιατί τα έκρυβε επιμε-

λώς;

Η παρούσα κατάσταση
Σήμερα υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις εις

βάρος του Δήμου:

1) Αγωγή από 30.9.10 της Μ.Ε.Ε.Κ.Β κοινο-

ποιούμενη και στον εκμισθωτή Σταθοκωστό-

πουλο, η οποία έχει προσδιοριστεί να

συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθη-

νών στις 6.12.011, με την οποία ζητάει, μετά

την έκδοση της 1612/10 απόφασης του

Αρ.Πάγου, να υποχρεωθεί ο Δήμος καί κάθε

τρίτος που έλκει δικαιώματα απ΄αυτόν να πα-

ραδώσει τα Ο.Τ. 472, 473 & 474.

2) Η αγωγή από 1.3.2011 που προσδιορίστηκε

να συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο

Αθηνών στις 28.2.2012 και με την οποία ζητεί

να αναγνωριστεί ότι είναι κυρία και νομέας

των Ο.Τ. Κ4 έκτασης 120τ.μ., Κ5 έκτασης

260τ.μ. και Κ6 έκτασης 456τ.μ. που βρίσκονται

κάτω από την παραλιακή λεωφόρο και για τα

Ο.Τ. Κ7 80τ.μ. και Κ880τ.μ. που βρίσκονται

πάνω από τη λεωφόρο.

3) Αγωγή της από 15.3.2011, η οποία προσδιορί-

στηκε να συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο

Αθηνών στις 21.11.2013 και με την οποία ζητεί

να υποχρεωθεί ο Δήμος να της καταβάλλει το

ποσό των 12.144.332,00 ευρώ νομιμοτόκως, με

βάση τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτι-

σμού, αφού, όπως ισχυρίζεται, την αποστέρησε

από τη δυνατότητα της εκμετάλλευσης των ακι-

νήτων της (Κ & Ξ).

Η παραλίας της Βούλας περνάει σε ιδιωτικά χέρια!
Με χαρτιά της χούντας και δικαστική απόφαση του 2005

Την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 8.30π.μ., εκδικάζεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

(πρώην Σχολή Ευελπίδων) Αγωγή από 30.9.10 της Μετοχικής Εταιρείας Εκμετάλλευσης του Κτή-

ματος Βούλας (Μ.Ε.Ε.Κ.Β)  με την οποία ζητάει, μετά την έκδοση της 1612/10 απόφασης του

Αρ.Πάγου, να υποχρεωθεί ο Δήμος και  κάθε τρίτος που έλκει δικαιώματα απ΄αυτόν να παραδώσει τα

Ο.Τ. 472, 473 & 474 (παραλιακό μέτωπο από “Σμαράγδι” μέχρι και “Νότος”)

Αν υπάρξει απόφαση υπέρ της εταιρειας η Βούλα θα χάσει όλο σχεδόν το παραλιακό

της μέτωπο, το οποίο θα περάσει σε  ιδιωτικά συμφέροντα!

Εναν κοινόχρηστο χώρο, που κατέχει από το 1940 η τότε κοινότητα Βούλας και σημερι-

νός Δήμος 3Β.
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«Ο ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ» 
Κωμωδία του Νιλ Σάιμον 

Σκηνοθεσία: Γρ. Βαλτινός

Ερμηνεύουν: Γρ. Βαλτινός, Κ. Λέχου, Υβ. Μαλτέζου, Κ.

Φλωκατούλας, Αλ. Παντελάκη. Κοστ.: Γ. Πάτσας. 

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου  

ΘΕΑΤΡΟ: ΙΛΙΣΙΑ, Παπαδιαμαντοπούλου 4, Ιλίσια (Ώρα

παράστασης 18:15 μ.μ.) Κόστος: 17€

Αναχώρηση από Ζεφύρου στις 16:45 μ.μ.

Εγγραφές: Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στο εντευκτήριο

του ΚΑΠΗ (09.00 πμ – 12 μμ)

Πρόγραμμα εκδηλώσεων 

ΚΑΠΗ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ,

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΗΣ

Οι Πολιτιστικές Απόπειρες νέας Μάκρης φιλοξενούν

το «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» και την

έκθεση Φωτογραφίας του Αλέξανδρου Δημοκράτη

Σάββατο 03 Δεκεμβρίου, στις 21:00.  
Θα εμφανιστούν οι Τ. Φωτίου, Χ. Μωρίκης, Γ. Κατσάνος. 

Η ταινία «ΣΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ», σε σκηνοθεσία  Μπογκντάν

Τζόρτζ Απέρτι, θα προβληθεί στον κινηματογράφο σινέ

Αλίκη, Λ. Μαραθώνος 196, Πολιτιστικό και αθλητικό πάρκο

Νέας Μάκρης - πρώην αμερικάνικη βάση - την Τετάρτη 07

Δεκεμβρίου στις 21:15. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ   –   ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ

Λ. Μαραθώνος 26, Νέα Μάκρη 19005. 

Τηλέφωνο: 22940 98500

Πολιτιστικές Απόπειρες Νέας Μάκρης

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Μετά την μεγάλη επιτυχία της ατομι-

κής της έκθεσης «Ιδέες» στο Ναύπλιο

τον περασμένο Σεπτέμβρη, η ζωγρά-

φος Βαρβάρα Γεροδήμου μεταφέρει

τα έργα και τις… «Ιδέες» της στην

Αθήνα και συγκεκριμένα στο Πολιτι-

στικό Κέντρο Μελισσίων, από τις 3

μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου. 

Μετρώντας 22 χρόνια καλλιτεχνικής δια-

δρομής και με πρόσφατη τη συμμετοχή

της στη Διεθνή Art Biennale στο Πεκίνο η

Βαρβάρα Γεροδήμου αποτυπώνει στον

καμβά της, τις δικές της… «Ιδέες» και

δίνει την ευκαιρία στο αθηναϊκό κοινό να

περιπλανηθεί στο ιδιαίτερο εικαστικό της

σύμπαν.

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί στις 3 Δε-

κεμβρίου στις 20:00 και θα διαρκέσει

ως τις 11 Δεκεμβρίου. 

Το 10% των εσόδων θα διατεθεί στο

ίδρυμα «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 12:00-

15:00 & 18:00-22:00.

Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων

17ης Νοέμβρη 15 & Αγ. Γεωργίου (Πλ.

Ελευθερίας) Τηλ: 697 2244 897

Αναμμα του δέντρου

Ο “ΣΦΗΤΤΟΣ” Κορωπίου διοργανώνει,

Χριστουγεννιάτικη  Γιορτή  για μι-

κρούς και μεγάλους, την Παρασκευή

9  Δεκεμβρίου, στις 5μ.μ. στη  Δημο-

τική  Βιβλιοθήκη (Πεζόδρομος  Γ.Σ

Παπασιδέρη 13). Εκεί θα κατασκευά-

σουν χριστουγεννιάτικα στολίδια  και

στη συνέχεια θα στολίσουν μ’ αυτά το

δέντρο, που θα βρίσκεται ήδη στην

κεντρική πλατεία του Κορωπίου.  Στις

6μ.μ. θα ανάψει τα φώτα του το δέν-

τρο με την συνοδεία της Φιλαρμονι-

κής του Δήμου και παραδοσιακά

κάλαντα από το Λύκειο των Ελληνί-

δων,  το Σύλλογο Κρητών Μεσογείων

«Ο Ψηλορείτης», το Σύλλογο Θεσσα-

λών Μεσογείων «Ο Δευκαλίων» και

τον  Πανηπειρωτικό Σύλλογο Μεσο-

γείων. 

Θα προσφέρονται μελομακάρονα από

τους φούρνους και τα ζαχαροπλα-

στεία της πόλης.

Εκδήλωση 

της Φιλαρμονικής

Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στις

7.30μ.μ., θα γίνει  Χριστουγεννιά-

τικη εκδήλωση με την Δημοτική

Φιλαρμονική στο αμφιθέατρο του

Δημαρχείου ( Βασ. Κωνσταντίνου

47) στις 19:30 

Κινηματογράφος, με ελεύθερη είσοδο

στο Ιδρυμα Κακογιάννη

Μικρό Αφιέρωμα στον Γούντι Άλεν και σε 4 καυτές κωμωδίες

του από την Τετάρτη 7/12 έως την Τετάρτη 28/12, στις 21:30

Το ΙΜΚ στο πλαίσιο της γενικότερης προσφοράς του  με τη

συνεργασία και την υποστήριξη της ανεξάρτητης εταιρίας

διανομής επιλεγμένων ταινιών New Star και τον Βελισσάριο

Κοσσυβάκη, καθιερώνει μία άτυπη Κινηματογραφική Λέσχη,

κάθε Τετάρτη στις 21:30, με ελεύθερη είσοδο, στον υψηλού

επιπέδου Κινηματογράφο του. Στις Τετάρτες με Σινεμά του

ΙΜΚ, έχουν θέση και θα προβάλλονται ταινίες καθιερωμένων

και νέων δημιουργών, ταινίες που μιλούν μία ατόφια κινημα-

τογραφική γλώσσα με εμφανές το στίγμα κάθε δημιουργού.

Η αρχή γίνεται με ένα μικρό αφιέρωμα στον σπουδαίο σκηνο-

θέτη, σεναριογράφο, ηθοποιό Γούντι Άλεν με τέσσερις από τις

σπαρταριστές κωμωδίες του, 

Μικρές jazz συναυλίες αποτελούν την πιο ταιριαστή εισα-

γωγή στον κόσμο των "κλασικών" ταινιών του Γούντι Άλεν. 

Συμμετέχουν οι σπουδαστές του Ωδείου “Φίλιππος Νάκας”

Παναγιώτης Αθάνατος- κιθάρα,  Παναγιώτης Τσίγκος - πιάνο,

Αντώνης Αρβανίτης - κοντραμπάσο.

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα,

τηλ. 210 3418 550,  φαξ.  210 3418 570

Ηλ. ταχ.: info@mcf.gr Ιστοσελίδα:  www.mcf.gr 

«Ιδέες II»: έκθεση στα Μελίσσια

Κέντρο Κοινωνικής φροντίδας

Α.Ν.Υ. Λαγονησίου
“Η Στέγη της Ε.Γ.Ν.Υ.Α.”

Χριστουγεννιάτικη Αγορά οργανώνει το Κέντρο “Η

Στέγη της Ε.Γ.Ν.Υ.Α.” το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου από 10

έως 3μ.μ. και περιμένει παλιούς και νέους φίλους να δια-

λέξουν δώρα από τα έργα που εκτίθενται.

Θεμιστοκλέους Σοφούλη τέρμα Λαγονήσι, τηλ. 22910

72160 & 22910 70280

1ο Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών 
9-10 Δεκεμβρίου 2011 

Στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών,  που

θα γίνει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στις 9 & 10

Δεκεμβρίου, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου θα οργανώσει

(δωρεάν) εργαστήρια δημιουργικής γραφής με διδά-

σκοντες κορυφαίους συγγραφείς και διαγωνισμό.

Πληροφορίες Τηλ: +30 2109200346, 6978-181819, e-

mail: nchatzigeorgiou@ekebi.gr

...μνήμες και

άρωμα Ανατολής

Το Σάββατο 10-Δεκεμβρίου

στο Μουσείο Οίνου πραγμα-

τοποιείται ατομική έκθεση ζω-

γραφικής της Αλίκης

Ανδριώτη-Γκίκα με τίτλο "

...COEXISTENCE ...με μνή-

μες... και άρωμα Ανατολής..." 

50 πίνακες-λάδια και μεικτές τε-

χνικές με ιστορικά κτήρια και

διάφορα τοπία Βοσπόρου &

Κωνσταντινούπολης.

Διάρκεια έκθεσης 10 έως 20

Δεκεμβρίου 

Ώρες: Δευτ. έως Παρ 5.30μμ -

8.00μμ Σαβ - Κυρ 5.30μμ -

8.30μμ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

24-26 Δεκεμβρίου

Η “Εναλλακτική Δράση” οργανώνει χριστουγεν-

νιάτικη τριήμερη εκδρομή στην Καλαμπάκα, Μετέ-

ωρα, Λίμνη Πλαστήρα, Ελάτη, Περτούλι.

Αναχώρηση   ΣΑΒΒΑΤΟ    2412, 8π.μ.από Αθήνα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περιηγήσεις, ξεναγή-

σεις, πεζοπορείες,  Κόστος είναι  145 €.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 15 Δεκεμβρίου

Μαρία Κορομηλά τηλ. 2108991145  6940308757 

Email  ena.drasi@gmail.com 

Xριστουγεννιάτικες   Εκδηλώσεις στο Δήμο Κρωπίας
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με την 

Τζωρτζίνα Καλέργη

ART GALLERY CAFÉ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ 16673 ΒΟΥΛΑ

Τηλ: 210 8958866 ―info@artgallerycafe.gr

ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

«Τα διαλεγμένα του έρωτα και της αγάπης»

Μαζί του στο τραγούδι ο Σπύρος Κλείσσας και η Εύη Κα-

πάταη. Διεθνώς διακεκριμένος ο

Μίμης Πλέσσας σε όλα τα είδη

του ελληνικού τραγουδιού που

τόσα χρόνια υπηρετεί, με τη γνω-

στή του ευαισθησία, αλλά και την

δεξιοτεχνική του ωριμότητα θα

προσφέρει μια ξεχωριστή βραδιά

το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στις 9

το βράδυ.

Εισιτήριο €20 χωρίς ποτό.

Έντεχνο μελωδικό ροκ
Μια βραδιά με έντεχνο μελωδικό ροκ 80s, 90s, σήμερα

και προσωπικά κομμάτια του Μάρκου Χριστοδουλίδη και

όχι μόνο. Γαλλόφωνο και αγγλόφωνο ρεπερτόριο. 

Τραγούδι, κιθάρα: Μάρκος Χριστοδουλίδης, τραγούδι :

Νίκη Οικονόμου.

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ €10 – ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9.00μμ

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Reveillon Χριστουγέννων

και Πρωτοχρονιάς 
24 & 31 Δεκεμβρίου 2011, 9.30μμ

Στην παράσταση "Zoe’s code live" η Zωή Τηγανούρια

συνδυάζει ιδανικά και με συνοχή τους "δρόμους" της

δύσης με τους λαϊκούς βαλκανικούς και παραδοσιακούς

ρυθμούς  σε ένα γιορτινό διασκεδαστικό πρόγραμμα.

Διασκευάζει γνωστούς συνθέτες  όπως Astor Piazzolla,

Carlos Gardel, Mariano Mores, Goran Bregovic.

Guest Star: Veronica Bielitsa

Ερμηνεύει αξέχαστες λαϊκές επιτυχίες του Β. Τσιτσάνη,

M.Χιώτη, Μ. Βαμβακάρη, Μ. Χατζιδάκι, Μ. Θεοδωράκη,

Μ. Λοΐζο.

Συμμετέχουν επίσης και:

Έλενα Δεληχρήστου  τραγούδι

Ηλίας Αργυρόπουλος στο πιάνο, 

Στέλιος Γενεράλης στα τύμπανα και

Γιώργος Ρούλος στο μπάσο. 

Ώρα έναρξης: 9.30μμ

Πλούσιος εορταστικός μπουφές €60
Ελληνικό Κέντρο για την ψυχική υγεία

του παιδιού και της οικογένειας “Το περιβολάκι”

Εορταγορά στην Παιανία

Η φετινή Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά θα γίνει στην Παιανία,

Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011.

Φέτος την κάνουμε διαφορετικά, προσαρμοζόμενοι στους και-

ρούς!  Φέτος προσφέρουμε με εξίσου μεγάλη χαρά με τα άλλα

χρόνια, σχεδόν όλα τα ρούχα ΔΩΡΕΑΝ!

Ολοι μπορούν αυτές τις δυο μέρες να πάρουν ότι τους χρειάζε-

ται… Δεν θα μετράμε, αλλά ελπίζουμε ότι θα μείνουν ρούχα,

παιχνίδια και παπούτσια για όλους.  

Πιστεύουμε στη σημασία της ανακύκλωσης!  Πιστεύουμε ότι οι

δύσκολοι καιροί απαιτούν δημιουργικότητα και όχι σπατάλη.

Θα παρατηρήσατε ότι είπαμε σχεδόν όλα τα αντικείμενά μας θα

είναι δωρεάν.   http://youtu.be/QDW4VJGKLAQ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του Κέντρου Υγείας Μαρκο-

πούλου, σε συνεργασία με τον Δήμο Μαρκοπούλου, διοργανώ-

νει εκδήλωση ενημέρωσης κοινού, στην αίθουσα του

Δημαρχείου  «Μαρίας Γιάννη Πίντζου» (2ος όροφος), την Πα-

ρασκευή 16 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, με θέμα: ‘’Δεν
καπνί-ΖΩ’’.
Η ενημερωτική αυτή εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους δη-

μότες, νέους, γονείς, δασκάλους κ.α. και έχει ως στόχο, την πα-

ρουσίαση των - ιατρικά ενδεδειγμένων -μεθόδων διακοπής, της

βλαβερής αυτής συνήθειας.

"Να ζει κανείς ή να μη ζει;"

Η Ομάδα Θεάτρου & Κινηματογράφου του Δικτύου  Σαρωνικού

πάει θέατρο («Κάτια Δανδουλάκη») την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου

στις 9.15μ.μ. στο έργο «Να ζει κανείς ή να μη ζει;”.

Η μετάβαση και η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί με

πούλμαν. Το συνολικό κόστος (εισιτήριο+μεταφορά),

ανέρχεται  στα 16€+5€ = 21€ ανά άτομο (για 50 άτομα).

Κρατήσεις: Έλ. Καρνάβου: 22910-25400 (09.00 - 16.00),

6981-420577, Xρ. Λούλας: 22910-71152, 6946-268384

1o ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γιορταστικό κλίμα με φαγητό, γευστικούς μεζέδες και

κρασί, οργανώνει η “Εναλλακτική δράση” και φυσικά μου-

σική, την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στην Πνευματική Εστία

Βούλας (Αγ. Ιωάννου) από τις 10.30 το πρωί έως τις 6 το

απόγευμα.  Το φαϊ  και το κρασί θα είναι δωρεάν. Μπο-

ρείτε να πάρετε μαζί σας πηγαίνοντας στην εκδήλωση,

χωρίς να είναι υποχρεωτικό - κάτι φαγώσιμο. 

Στον ίδιο χώρο θα κάνουν δωρεάν ανταλλαγές αντικει-

μένων. Θα φέρνουν  από το σπίτι τους χρήσιμα αντικεί-

μενα που δε χρησιμοποιούν  (βιβλία, CD, εργαλεία,

ρούχα, διακοσμητικά, μικρές ηλεκτρικές συσκευές) και θα

πάρουν δωρεάν ό,τι μας  χρειάζεται από αυτά που θα φέ-

ρουν οι άλλοι.

Πληροφορίες Μ. Κορομηλά τηλ 2108991145 6940308757

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
KYΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οι αρχαιολογικοί χώροι του Αρχαίου Δήμου Αλών Αιξω-

νιδών έχουν πολύ μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον.

Δίδεται η  ευκαιρία να γνωρίσετε και να ξεναγηθείτε:

- Στον αρχαίο οικισμό από την εποχή του Κλεισθένη

(Οδός Καλύμνου)

- Στον οχυρωματικό πύργο (Υπάρχουν μόνο τα θεμέλια

(Οδός Μελά). Στην Αρχαία Ακρόπολη και στο ναό του

Ζωστήρα Απόλλωνα. Ξεναγός:  Μάκης Σταύρου

Αναχώρηση  Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, ώρα 10πμ από την

πλατεία της Βούλας (μπροστά από τον Αγ. Ιωάννη)

Υπεύθ. : Μαρία Κορομηλά, Εφορος τμήματος πολιτισμού

Συμμετοχή:   Μ. Κορομηλά 2108991145 - ena.drasi@gmail.com

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Στο Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης  Πέμπτη 22 και Παρασκευή 23

Δεκεμβρίου, στις 21.00 παρουσιάζεται, για δύο μόνο πα-

ραστάσεις, ένα ξεχωριστό έργο, που καταλαμβάνει μία

ιδιαίτερη θέση στην παγκόσμια γραμματεία, η “Αποκά-

λυψη του Ιωάννη“, σε ποιητική απόδοση στα σύγχρονα

ελληνικά και μουσική του Νίκου Παπακώστα. 

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα,  τηλ. 210 3418 550

info@mcf.gr Ιστοσελίδα:  www.mcf.gr

Εισιτήρια προπωλούνται στα ταμεία του Ιδρύματος

Δευ-Παρ 11:00 - 14:00 και τα απογεύματα μία ώρα πριν την πα-

ράσταση

Δωρεάν στάθμευση στο εμπορικό κέντρο athensheart

“Η Νίνα και τα μαξιλάρια”
Διαδραστικό event για μικρούς και μεγάλους

στην Coco-mat
(Λεωφ. Βουλιαγμένης 70 Βούλα)

Η Νίνα είναι εννιά χρονών και της αρέσει να κοιμάτα σε

ξένα μαξιλάρια. Της αρέσει να παίζει, να ζωγραφίζει, να

χοροπηδάει. Της αρέσει να ονειρεύεται.

Μέχρι τώρα ξέραμε ότι τα παραμύθια αρχίζουν με το

“μια φορά κι έναν καιρό και τελειώνουν με το “και ζήσαν

αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα”. Η μικρή Νίνα ζει ένα πα-

ραμύθι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Ζει ένα παρα-

μύθι σύγρονο και ονειρεύεται ό,τι και τα παιδιά μας. 

Γνωρίστε το παραμύθι της Νίνας και των μαξιλαριών την Πα-

ρασκευή 9 Δεκεμβρίου, στο κατάστημα της Coco-mat Βού-

λας Λεωφ. Βουλιαγμένης 70

Οι Ελαφροΐσκιωτοι
Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία 

του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Τρίτη 20, Δευτέρα 26, Τρίτη 27 Δεκεμβρίου & 

2, 3 Ιανουαρίου 2012 στις 21:30

Στο Ιδρυμά Μιχάλης Κακογιάννης

σκηνοθεσία: Μαριτίνα Πάσσαρη

Παραμένοντας πιστή   στο πνεύμα του συγγραφέα αλλά τολ-
μώντας μια περιπετειώδη μορφή, η παράσταση είναι μια  συ-
νάντηση ανάμεσα στον όχι και τόσο μακρινό  κόσμο του
Παπαδιαμάντη  με την ευαισθησία  μιας νεανικής θεατρικής ομά-
δας του σήμερα. Μια ομάδα σπουδαστών στη Δραματική Σχολή
του Εθνικού Θεάτρου  η οποία μέσα από ομαδική δουλειά και
αυτοσχεδιασμούς, ανακαλύπτει φρέσκιες, μαγικές, αστείες  και
δραματικές όψεις του διηγήματος.  

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ  ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα,  τηλ. 210 3418 550 

Δωρεάν στάθμευση στο εμπορικό κέντρο athensheart
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Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου η Επιτροπή

Αγώνα Ελληνικού - Αργυρούπολης, η

Επιτροπή Αγώνα Γλυφάδας και η Επι-

τροπή Αγώνα Βάρης - Βούλας - Βου-

λιαγμένης, πραγματοποίησαν μαζική

παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία

της ΔΕΗ στην Α. Γλυφάδα, ενάντια στο

φοροχαράτσι για τα ακίνητα που έχει

επιβάλλει η κυβέρνηση και αποστέλλε-

ται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Αντιπροσωπεία από τις Επιτροπές

Αγώνα συναντήθηκε με στέλεχος της

ΔΕΗ που αντικαθιστούσε την προϊστα-

μένη και παρέδωσε δεκάδες δηλώσεις

άρνησης πληρωμής των χαρατσιών

από κατοίκους, συνταξιούχους, εργα-

ζόμενους, αυτοαπασχολούμενους από

τις περιοχές και των τριών Δήμων. Μαζί

με τις δηλώσεις άρνησης πληρωμής

προσκόμισαν τις αποδείξεις πληρωμής

μόνο για την εξόφληση των λογαρια-

σμών του ρεύματος που έγιναν σε τρα-

πεζικά μηχανήματα και ζήτησαν να μην

προχωρήσει η ΔΕΗ σε καμία διακοπή

ρεύματος σε κανένα σπίτι.

Τα μέλη των τριών Επιτροπών Αγώνα

ανάρτησαν πανό έξω από τα γραφεία

της ΔΕΗ και καλούσαν τον κόσμο να

αντισταθεί στο βάρβαρο μέτρο, να μην

πληρώσει και οργανωμένα μαζικά να

αρνηθούν όλοι να καταβάλουν το χα-

ράτσι. Μοιράστηκαν ανακοινώσεις στον

κόσμο που προσερχόταν στη ΔΕΗ, ενώ

από πολλούς εκφράστηκε η διάθεση έμ-

πρακτης στήριξης και ενίσχυσης της

Επιτροπής Αγώνα. 

Το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου εκδί-

κασε Τρίτη 29 Νοεμβρίου, από-

φαση, που δεν επιτρέπει τη

διακοπή ρεύματος μέχρις ότου

εκδικαστούν τα ασφαλιστικά

μέτρα (αρχές Ιανουαρίου).

Την αγωγή είχε καταθέσει μέλος

του Συλλόγου “ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟ-

ΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ”, καθώς και αίτηση

ασφαλιστικών μέτρων κατά της

ΔΕΗ. 

Οι λόγοι που προέβαλε η προ-

σφεύγουσα με το συνήγορό της

Παν. Χασιώτη, ήταν η ιδιωτική

σύμβαση παροχής ηλεκτροδότη-

σης που έχει υπογράψει με τη

ΔΕΗ, εκ της οποίας όπως προκύ-

πτει η ΔΕΗ δεν έχει δικαίωμα να

εισπράττει το χαράτσι

(Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) ή να διακόπτει την

ηλεκτροδότηση. 

Ημερίδα για βιώσιμη λύση

στο αποχετευτικό

Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος διοργανώνει σε συνεργασία

με το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, ημερίδα ενημέρωσης των

πολιτών της ευρύτερης περιοχής, την Κυριακή 11 ΔΕΚΕΜ-

ΒΡΙΟΥ και ώρα 9.30π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο «ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΠΕΚΑΣ» στα Σπάτα, προκειμένου να αναζητηθεί επιστη-

μονικά, υπεύθυνα και τεκμηριωμένα η ενδεδειγμένη λύση.

Θα παρουσιασθούν απόψεις και θέσεις από επιστήμονες κύ-

ρους, που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην διαμόρφωση

μιας ορθολογικής πρότασης βάσης.

“ΥΔΡΟΒΙΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ”

Αδιαφορία = Μόλυνση
Η κατάσταση στην παραλία του "Πεύκου" στο Λαγονήσι είναι

δραματική από τα σκουπίδια. Αν συνεχίσουμε να αδιαφο-

ρούμε, όλα αυτά τα σκουπίδια, αργά ή γρήγορα, θα καταλή-

ξουν στη θάλασσα...

Πρόσκληση για την προστασία της θάλασσας κάνει ο “Υδρό-

βιος Σαρωνικού”  μία ακόμα εθελοντική ομάδα  του ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ και καλεί, την ΚΥΡΙΑΚΗ  4/12, στις 11πμ, στην

παραλία του Πεύκου, να μαζέψουν τα σκουπίδια, πριν αυτά

καταλήξουν στη θάλασσα.

Ο Υδρόβιος Σαρωνικού θα φροντίσει να υπάρχουν γάντια,

σακούλες και τσουγκράνες.

Η κατάσταση στην παραλία του "Πεύκου" στο Λαγονήσι,

είναι όπως ακριβώς απεικονίζεται στις φωτογραφίες.

(Λήψη: 26/11/2011)

Διεθνές Φιλοσοφικό Φόρουμ: 

«Οι Ελληνες φιλόσοφοι φάροι της
γνώσης και της ηθικής 

στο πέρασμα των αιώνων».

Το Διεθνές Φιλοσοφικό Φόρουμ (υπό την αιγίδα της κεν-

τρικής UNESCO και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την

UNESCO) και ο Όμιλος για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και

Επιστημών Ελλάδος προκηρύσσουν τον 1ο Διεθνή Διαγω-

νισμό Ποίησης με θέμα «Οι Ελληνες φιλόσοφοι φάροι
της γνώσης και της ηθικής στο πέρασμα των αιώνων».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εντός και εκτός Ελ-

λάδος διαμένοντες ελληνόφωνοι, ανεξάρτητα από την

ηλικία τους. Δικαίωμα συμμετοχής ορίζονται 20 €.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος με ένα ποί-

ημα, αδημοσίευτο, το οποίο δε θα υπερβαίνει τους 30

στίχους. Κάθε έργο θα σταλεί σε πέντε δακτυλογραφη-

μένα αντίτυπα με το ψευδώνυμο στο επάνω δεξί μέρος

της σελίδας.

Τελευταία ημερομηνία αποστολής έργων ορίζεται η 30η

Ιουνίου 2012, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα

του ταχυδρομείου.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό στο 6955-462146.

Εξορμήσεις Επιτροπών Αγώνα για τα χαράτσια

Το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου απαγορεύει τη διακοπή ρεύματος

Από τη δράση στη ΔΕΗ της Γλυφάδας.

1. Πληρώνουμε  μόνο το λογαριασμό της ΔΕΗ, μέσω των

αυτόματων ταμειακών μηχανών (ΑΤΜ) των τραπεζών, ως

εξής: Επιλέγουμε την τράπεζα στην οποία έχουμε λογα-

ριασμό. Πατάμε κατά σειρά τις εξής επιλογές: «Άλλες Συ-

ναλλαγές», «Πληρωμές ΔΕΚΟ», «ΔΕΗ». 

Πληκτρολογούμε το 12ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής συ-

ναλλαγής, που υπάρχει πάνω στο λογαριασμό και πλη-

ρώνουμε μόνο το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση

του χαρατσιού (Δηλαδή ΔΕΗ, Δημοτικοί φόροι, ΕΡΤ). 

2. Δεν χρειάζεται να έχουμε λογαριασμό για τα Κέντρα

Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ). Τα μηχανήματα βρίσκον-

ται μέσα στις τράπεζες. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία

με παραπάνω. Βάζουμε μέσα στο μηχάνημα το πόσο του

λογαριασμού πλην του χαρατσιού.

3. Φωτοτυπούμε την απόδειξη, το λογαριασμό και την ταυ-

τότητά μας και ερχόμαστε στην σε επαφή με τη «Συντο-

νιστική Επιτροπή» της περιοχής μας, με τα τηλέφωνα

των φορέων, για να συγκεντρώσουμε τις αποδείξεις προ-

κειμένου να τα κοινοποιήσουμε από κοινού με διαμαρτυ-

ρία στη ΔΕΗ, δηλώνοντας ότι οι οφειλέτες κατέβαλαν το

ποσό που αναλογεί στην κατανάλωση ρεύματος, δημοτικά

τέλη κ.λ.π. και όχι στο χαράτσι.  Έχει μεγάλη σημασία αν

εκατοντάδες οικογένειες χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον

τρόπο πληρωμής του ποσού μόνο του ρεύματος.

6.Οργανώνουμε καθημερινά διαμαρτυρίες στη ΔΕΗ και

καλούμε σε συμμετοχή.

Πρωτοβουλία Πολιτών Βούλας, Αντ. Σπανολιός 6948000171,

Δημ. Κυπριώτης 6945027027,  6932.63.04.07 - 6979.77.64.67

Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Κορωπίου (τηλ.

6970878558, 2106624698, 6937368438)

Ανοιχτή Συντονιστική Επιτροπή Μαρκοπούλου:
Γέροντας Θωμάς 6973803368, Γκιωνάκης Δημ.6977432665, Δη-

μητρελος Κων/νος 6993672033 Τουλγαρίδης Κων. 6977002645 

ΠΩΣ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΡΩΙ ΣΤΗ ΔΕΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΚΑΛΕΙ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ

Η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Κορωπίου Συνδικάτων - επαγγελματικού

Συλλόγου και Συνταξιούχων «καλεί κάθε εργαζόμενο και επαγγελματία,
άνεργο και απλήρωτο να μην πληρώσει τονίζοντας: «Φτάνει πια! Μας στέ-
γνωσαν! Οχι στα χαράτσια, στη φοροληστεία κυβέρνησης, Ε.Ε.,Δ.Ν.Τ. Δεν
εχουμε - δεν πληρώνουμε το χαράτσι στη ΔΕΗ. Αν το αφήσουμε να περάσει
θα επιβάλλεται ως το 2015 και βάλε!
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, κατα-

λήγει η Επιτροπή και καλεί σε νέα συγκέντρωση Δευτέρα 5 Δεκέμβρη,

9.30πμ. στη ΔΕΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Κορωπίου 

(τηλ. 6970878558, 2106624698, 6937368438)

Στηρίξουν νομικά οι Δήμοι 

Πολλοί Δήμοι έχουν δημιουργήσει

Νομική υποστήριξη σε δημότες που

δεν θα πληρώσουν. Το Μαρκόπουλο

έστειλε εξώδικο στη ΔΕΗ και την

καλεί να μην κόψει το ρεύμα. Η Παι-

ανία, το Κορωπί, η Λαυρεωτική, ο

Σαρωνικός τα Σπάτα και πολλοί

άλλοι Δήμοι στοιχίζονται δίπλα

στους δημότες και τους στηρίζουν.
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Να προχωρήσει σε πλήρη έλεγχο των 

οικονομικά  ζημιογόνων υποθέσεων ψήφισε

το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου
Απόδοση και καταλογισμό των ευθυνών, σ’ αυτούς  που με δόλο, ενέχονται σ’ αυτές!

Η συζήτηση όμως λόγω του μάκρους του

χρόνου δεν ολοκληρώθηκε και συνεχιστηκε

η συνεδριαση σε επόμενο Δ.Σ. την περα-

σμένη εβδομάδα (23.11) και για τα νομικά

πρόσωπα του Δήμου.

Να θυμίσουμε ακόμη ότι ο Δήμος Μαρκο-

πούλου τελεί υπό επιτήρηση λόγω αυτών

των ελλειμμάτων, γιατί βρήκε ο παρών δη-

μαρχος ένα άνοιγμα χρέους 18 εκατομμυ-

ρίων ευρώ!

Η νέα Δημοτική Αρχή είχε δεσμευθεί προ-

εκλογικά, ότι θα προχωρήσει στη διενέρ-

γεια Διαχειριστικού Ελέγχου, στα

οικονομικά πεπραγμένα της προηγούμενης

Διοίκησης για να γνωριζουν οι πολίτες την

κατάσταση του Δήμου Μαρκοπούλου, η

οποία όπως απεδείχθη είναι δεινή και οι ευ-

θύνες είναι μεγάλες και στην πολιτική ηγε-

σία, αλλά και στη διοίκηση του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης, μίλησε,

προς το σώμα, αφού ολοκληρώθηκε η δια-

δικασία παρουσίασης της έκθεσης από τους

ορκωτούς λογιστές.

Εριξε τις ευθύνες στην προηγούμενη πολι-

τική ηγεσία και όχι στους υπαλλήλους σε

αντιθεση με τον Α. Σιλελόγλου  που μίλησε

για “αποδεδειγμένη απάτη υπαλλήλων”.

Αναφέρθηκε σε ένα - ένα τα διάφορα ση-

μεία τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Τα σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, επι-

βεβαίωσαν τη διάχυτη πλέον αίσθηση στην

τοπική κοινωνία, ότι η Διοίκηση του κ. Φώτη

Μαγουλά, κυρίως κατά την τετραετία 2007-

2010, στην οποία και επικεντρώθηκε ο έλεγ-

χος των Ορκωτών Λογιστών, υπήρξε στο οι-

κονομικό επίπεδο, καταστροφική για τον

Δήμο Μαρκοπούλου!

Από τον έλεγχο προέκυψαν τα εξής ζητή-

ματα: 

Η βεβαίωση του Ειδικού Λατομικού Τέλους

5%, για την περίοδο 2001-2006, έγινε με

σημαντική καθυστέρηση, στις 31 Δεκεμ-

βρίου του 2009. Ο  τρόπος υπολογισμού

του Τέλους ήταν προβληματικός. Για την

περίοδο 2007-2010, δεν βεβαιώθηκε κα-

νένα ποσό Ειδικού Λατομικού Τέλους. Όλα

αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, να μην γίνει

καμία διεκδίκηση για την περίοδο 1998-

2010, για Λατομικά Τέλη ύψους δεκατριών

εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τεσσάρων χι-

λιάδων ευρώ (13.164.000) περίπου! Μεγάλο

μέρος αυτού του οφειλόμενου στον Δήμο

μας ποσού, έχει ήδη παραγραφεί ή χαθεί,

λόγω και της υπερχρέωσης της μίας λατο-

μικής επιχείρησης!         

� Η προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού,

ύψους  650.000 €, σε τιμές υψηλότερες, σε

ορισμένες περιπτώσεις, έως και δέκα

φορές πάνω (1000%) από τις αγοραίες!

Από την έρευνα προέκυψε, ότι ο Δήμος για

την εν λόγω αγορά, θα μπορούσε να είχε

δαπανήσει το μισό από το παραπάνω ποσό!

� Η αγορά ιδιωτικής έκτασης για την επέ-

κταση του Κοιμητηρίου, έγινε με αδιαφα-

νείς διαδικασίες. Ο Δήμος δεν διενήργησε

διαγωνισμό! Το Ελεγκτικό Συνέδριο στον

πρώτο βαθμό, έκρινε τη διαφορά τιμής, με-

ταξύ αντικειμενικής αξίας των αγροτεμα-

χίων και αγοραίας τιμής, αδικαιολόγητη! Ο

Δήμος προχώρησε σε λήψη δανείου από το

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, χωρίς

τον προσυμβατικό έλεγχο της δανειακής

σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

� Συστηματική λογιστική απόκρυψη οφει-

λών προς την ΕΥΔΑΠ. Επι σειρά ετών, δεν

καταχωρούνταν το σύνολο των οφειλόμε-

νων προς την ΕΥΔΑΠ παραστατικών και

δεν δεσμεύονταν οι αντίστοιχοι πόροι στον

προϋπολογισμό. Επίσης, μόνο το 70% των

δημοτών πλήρωνε λογαριασμούς νερού.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το χρέος του

Δήμου προς την ΕΥΔΑΠ, να ξεπερνάει σή-

μερα τα 9.000.000 €!

� Η απάτη «Καραϊωάννογλου», με τα πλα-

στά και εικονικά τιμολόγια ύψους 940.000

€, που εκδόθηκαν από ανύπαρκτο φυσικό

πρόσωπό και είχαν ως αποτέλεσμα την επι-

βολή προστίμου στην Αναπτυξιακή Δημο-

τική Επιχείρηση Μαρκοπούλου, ύψους

580.000 €!»        

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης ο Δή-

μαρχος, έθεσε δύο προτάσεις προς ονομα-

στική ψηφοφορία. Ζήτησε δε από τα μέλη

του Δημοτικού Συμβουλίου να επιλέξουν

κατά συνείδηση και όχι ακολουθώντας πα-

ραταξιακές γραμμές. 

1. Να σταλεί το πόρισμα  στην Εισαγγελία

Πλημμελειοδικών με Μηνυτήρια Αναφορά 

2. Να σταλεί το πόρισμα στο Σώμα Επιθεω-

ρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Ι. Μεθενίτης, ανέ-

λυσε τα υπέρ και τα κατά και των δύο περι-

πτώσεων, διατυπώνοντας την άποψη, ότι η

ουσιαστική διαφορά έγκειται στο γεγονός,

ότι το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημό-

σιας Διοίκησης, κάνοντας δεύτερη έρευνα,

θα συγκεκριμενοποιήσει τις όποιες ποινικές

ευθύνες, θα εντοπίσει και δεν θα οδηγήσει

συλλήβδην, πολιτικά και διοικητικά πρό-

σωπα στο ποινικό ακροατήριο.

Ο Γιάννης Πολίτης, μίλησε για προσπάθεια

τρομοκράτησης των υπαλλήλων του Δήμου,

από κύκλους της προηγούμενης Δημοτικής

Αρχής, ότι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη!        

Ο Γ. Αδάμος αναφερθηκε στην εργασια των

ορκωτών, ότι άλλη ήταν η εντολή ανάθεσης

και άλλο έδωσαν, ότι «οι ελεγκτές αντί για
πόρισμα μας παρουσίασαν “ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΥ-
ΡΗΜΑΤΩΝ”, χωρίς να εκφέρουν γνώμη για
τα φλέγοντα ζητήματα. 
...Προϊόν αρκετά φθηνότερο ως πραγματο-
ποιηθείσα εργασία και ελλιπέστερο ως
προς τον έλεγχο και τα ευρήματα.
Παρ’ όλα αυτά είναι τέτοιο το μέγεθος των
πράξεων και παραλείψεων των εκτελεστικών
οργάνων και τόσο μεγάλη η ζημιά που προ-
κλήθηκε στο Δήμο, που και η απλή παράθεση
των γεγονότων δημιουργεί όλες τις απαιτού-
μενες συνθήκες ώστε τα ευρήματα να απο-
σταλούν στον εισαγγελέα, να

προσωποποιηθούν οι ευθύνες και να μην παρα-

γράφουν τα όποια αδικήματα τελέσθηκαν».

Ελέγχονται πολιτικά όλοι

Η “Λαϊκή Συσπείρωση” με τον Α. Σιλελό-

γου σαν γενικό συμπέρασμα, σημείωσε,

«σημαντικά κενά και ελλείψεις στο σύ-
στημα λογιστικής απεικόνισης και εσωτερι-
κού ελέγχου του Δήμου. 
Τα συμπεράσματα αφορούν όλες τις δημο-
τικές επιχειρήσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα
(καταγράφουν ολα τα νομικά πρόσωπα του
Δημου), αποδεικνύεται η ορθότητα της
θέσης μας για ενοποίηση όλων των δημοτι-
κών υπηρεσιών στα πλαίσια του Δήμου,
καθώς, εκτός από την κύρια αποστολή τους
να προωθούν την ιδιωτικοποίηση των παρε-
χομένων υπηρεσιών και να γενικεύουν την

Συνέχεια στη σελ. 12

Γράφαμε στο φυλλο μας αρ.708/19/11, για το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου

Μαρκοπούλου (16.11), όπου παρουσιάστηκε η έκθεση ορκωτών λογιστών για την

περίοδο 2007-2010.

Οι έλεγχοι των ορκωτών λογιστών στο Δήμο Μαρκοπούλου της περιόδου 2007 -

2010, κράτησε τέσσερις μήνες και την έκθεσή τους ενεχείρισαν σε όλες τις πα-

ρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι ώστε ήρθαν ενήμεροι στο Δ.Σ.

Σημειώναμε τις επισημάνσεις τους και τις απόψεις της αντιπολίτευσης εν μέρει,

οι οποίες ήταν καταλυτικές για να βγάλει κανείς τα συμπεράσματά του. “ανεί-
σπρακτα ποσά που δεν έχουν βεβαιωθεί”, “Εξυπηρέτηση ιδίων και φίλιων συμφε-
ρόντων. Δόλια καταχώρηση πάγιου εξοπλισμού στα έξοδα”, είναι μερικές από τις

φράσεις που ακούστηκαν.
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Ζουρλομανδύα στον Πάγκαλο

Σε συνέντευξη που πήρε γαλλικό κανάλι στον Θ. Πάγκαλο,

αυτός απάντησε ότι δεν θα απαντήσει διπλωματικά, αλλά

πραγματικά και έβρισε όλους τους Ελληνες με τα χειρό-

τερα λόγια. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θ. Πάγ-

καλος υβρίζει τους Ελληνες. Κι αυτό να το θυμηθείτε όταν

θα πάτε να τον ξαναψηφίσετε, όσοι τον ψηφίζετε.

Ερώτηση σε απλή μετάφραση: Πρέπει οι αγανακτισμένοι
Ελληνες να αρνηθούν να πληρώσουν το χρέος και να εξέλ-
θουν από την Ε.Ε.;
Παγκαλος: Οι αγανακτισμένοι είναι κομμουνιστές, είναι
φασίστες και είναι μαλάκες.

Ο ΓΑΠ δίνει κατευθύνσεις; 

Συνάντηση, λέει, είχε ο Γ.Α. Παπανδρέου, με τους Υπουρ-

γούς Πέμπτη απόγευμα, όπως ακούσαμε σε δελτίο ειδή-

σεων, για να τους δώσει κατευθύνσεις εν’ όψει του

προϋπολογισμού της χώρας!

Με ποια αρμοδιότητα;

Ποιες υπογραφές;

Πήραν λοιπόν τις υπογραφές τους οι Μερκ-οζί από τον

ΓΑΠ και τον Σαμαρά και ησύχασαν· ετοιμάζονται μάλιστα

να στείλουν και τη “δόση” μας.

Αν στείλουμε τον ΓΑΠ και τον Σαμαρά στο σπίτι τους, και

αν διαλύσουν τα δύο κόμματα που εκπροσωπούν, τι θα αν-

τιπροσωπεύει η υπογραφη τους; Για σκεφτείτε το καλά...

Νάτα τα ...δωράκια

Η επιβράβευση για τις υπηρεσίες που πρόσφερε ο ΔΟΛ

ήρθαν με τον διορισμό ως κυβερνητικού εκπροσώπου

(Υπουργού Επικρατείας) του πρωην διευθυντή στις εφημε-

ρίδες “Το Βήμα” και “Τα Νέα” Παντελή Καψή.

Τώρα έρχεται η σειρά των αλλων καναλαρχών να πάρουν

το ...δωράκι τους.

Ο αγώνας του Λοβέρδου!

Συνεχίζουν ακάθεκτοι τα “ρουσφέτια” τους, ως να μη συμ-

βαίνει τίποτα. Ο Υπουργός Υγείας Λοβέρδος που κόπτεται

στα παράθυρα για τον αγώνα που δίνει για να εξυγιάνει

την υγεία, στις πρόσφατες ανακατατάξεις στα προεδρεία

των Νοσοκομείων, πρασίνισε τον τόπο. Από εκείνους τους

πράσινους που απομυζούν ως βδέλες σε όλα τα συστη-

ματα...

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη

ΕΝΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ

«Η  γενικευμένη  κρίση  θεσμών

και  αξιών»

Η  ΕΝΩΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ΒΟΥΛΑΣ  (Ε.ΠΟ.Β.)  οργανώνει  εκ-

δήλωση  με  θέμα: «Η  γενικευμένη  κρίση  θεσμών  και
αξιών – προτάσεις  για  ανάκαμψη» την Κυριακή,  11  Δε-

κεμβρίου, ώρα  6:00 μ.μ.,  στην  Αίθουσα  “ΙΩΝΙΑ” Λεωφ. Κ.

Καραμανλή  18,  Βούλα  (παραπλεύρως  Δημαρχείου).  

Συμμετέχουν:

-  Γιώργος  Δημόπουλος,  καθηγητής  ευρωπαϊκής  έδρας  Jean

Monnet Οικονομικού  Παν/μίου  Αθηνών,  μέλος  Δ.Σ.  Ε.ΠΟ.Β.

-  Γιάννης  Δημητριάδης,  πολεοδόμος – χωροτάκτης  μηχανι-

κός, Πρόεδρος  Ε.ΠΟ.Β.

-  Γιώργος  Λεβέντης, καθηγητής  Νομικής  Σχολής  Πανεπιστη-

μίου  Αθηνών, Αντιπρόεδρος  Ε.ΠΟ.Β.

-  Εμμ. Μικρογιαννάκης,  καθηγητής  Φιλοσοφικής  Σχολής

Παν/μίου  Αθηνών

-  Παρ. Παρασκευόπουλος,  καθηγητής  Σχολής  ΗΜΜΥ,  ΕΜΠ

Θα  ακολουθήσει  συζήτηση  και  σύνοψη  συμπερασμάτων.

Η  εκδήλωση  είναι  ανοιχτή  για  το  κοινό.

www.enosipolitonvoulas.blogspot.com

e-mail: epvoulas@hotmail.com  
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Ο κατήφορος αυτογελοιοποίησης των ελλαδικών αστικών κομ-

μάτων φαίνεται ότι δεν έχει τροχοπέδη, ούτε ορατό πυθμένα

η άβυσσος του διεθνούς εξευτελισμού και διασυρμού τους,

όπου συμπαρασύρουν και την Ελλάδα. Είναι κάτι μεταξύ άκρας

ταπείνωσης και ακραίας εθελοτύφλωσης να διεξάγεται δημό-

σια συζήτηση στη Γερμανία για τους πλέον ενδεδειγμένους

και προσοδοφόρους τρόπους υλοποίησης μιάς «συντεταγμέ-

νης» ελληνικής χρεοκοπίας, την ίδια περίοδο που στην Ελ-

λάδα επισύρει σχεδόν την ποινή του δημόσιου λιθοβολισμού,

δια «μεγκάλων» πρετεντέρειων λίθων, η παραμικρή αναφορά

σε μιά επιστροφή στη δραχμή.

Υποστήριζα προ μηνός σε αυτή εδώ τη στήλη, ότι μιά επι-

στροφή σε εθνικό νόμισμα υπό εθνική ηγεσία, θα ήταν σαφέ-

στατα λιγότερο επώδυνη από τα δεινά που ετοιμάζουν για τις

τωρινές και τις επόμενες ελληνικές γενιές οι κατακτητές μας

και οι ντόπιοι σφουγγοκωλάριοί τους. Εξακολουθώ να υπο-

στηρίζω και σήμερα, μετά ενισχυμένης παρρησίας και πεποι-

θήσεως αυτή την άποψή μου και προσκαλώ-προκαλώ σε

δημόσιο διάλογο επιχειρημάτων από τις σελίδες της «Εβδό-

μης», τον οποιονδήποτε αντιτιθέμενο, καλόπιστο ή και κακό-

πιστο, δεν έχω πρόβλημα.

Μετά και την απροκάλυπτη πλέον διακήρυξη της Ευρώπης που

οραματίζεται και υλοποιεί το διευθυντήριο του 4ου Ράϊχ (η frau

Μέρκελ και ο bouffon Σαρκοζί), οι Έλληνες «ευρωλάγνοι» οφεί-

λουν να τοποθετηθούν δημόσια επί του πως αντιλαμβάνονται

τη θέση της Ελλάδας σ’ ένα ερήμην μας προσχεδιασμένο, πει-

θαναγκαστικό και ασφυκτικό νομικο-οικονομικό πλαίσιο «Ενω-

μένης Ευρώπης», όπου θα υπάρχουν μόνο τα κράτη δυνάστες

και οι δυναστευόμενοι είλωτες, όπως η Ελλάδα.

Εθνική ηγεσία δεν είναι απαραίτητο να αναδυθεί-αναδειχθεί

μετά από μιά ανεξέλεγκτη παλλαϊκή εξέγερση που θα ενέχει

τον κίνδυνο να φτάσει η Τουρκία στη Λάρισα και την Αίγινα.

Κάλλιστα το ελλαδικό αστικό πολιτικό σύστημα μπορεί, μετά

από εθνική συμπόρευση των όσων ακόμα Ελλήνων πολιτικών,

να αναδείξει μιά συλλογική πατριωτική ηγεσία στον αντίποδα

του υπό τις ευλογίες των Αμερικανών και του ευρωπαϊκού δι-

ευθυντηρίου, εκσυγχρονιστικού μπλοκ δωσιλόγων, το οποίο

ευφυέστατα τιτλοφορείται στο διαδίκτυο με το παθιασμένο

σμίξιμο επωνύμων των αρχηγών των δύο μεγάλων κομμάτων

...«Παπα-ρας», (βάζετε τον τόνο όπου θέλετε). Σε μιά τέτοια

εθνοσωτήρια πανστρατιά είναι αυτονόητα απαραίτητη η συ-

στράτευση του μεγάλου, μη αεριτζήδικου αλλά παραγωγικού,

εγχώριου καπιταλιστικού κεφαλαίου, εκτός κι αν οι κορυφαίοι

εκπρόσωποί του έχουν από τώρα αποδεχθεί ραγιαδίστικα τον

ρόλο που ετοιμάζεται να τους ανατεθεί από τις νεοκατοχικές

δυνάμεις, δηλαδή το αξίωμα του αρχισερβιτόρου σε μιά οικο-

νομία γκαρσονιών.

Υποθετικά, αλλά καθόλου σουρεαλιστικά, μιά επιστροφή στη

δραχμή προϋποθέτει:

α) Πριν την ανακοίνωσή της, να έχει νομοθετηθεί η απαγό-

ρευση εξαγωγής κεφαλαίων χωρίς έγκριση της Τραπέζης της

Ελλάδος και να επιβληθεί ακαριαία εθνικοποίηση, για όσο διά-

στημα κριθεί αναγκαίο, του συνόλου του ελληνικού τραπεζικού

συστήματος. Έτσι δεν φεύγουν κι άλλα κεφάλαια από τη χώρα,

δεν μπορούν να στηθούν εσωτερικά κερδοσκοπικά παιχνίδια και

δεν χάνουν οι καταθέτες τις αποταμιεύσεις τους. Τις πρώτες

κρίσιμες εβδομάδες η χώρα μας μπορεί να εκμεταλλευθεί την

παρουσία εντός της επικράτειάς της δισεκατομμυρίων από το

νόμισμα που θα έχει εγκαταλείψει, ώστε ν’ αντιμετωπίσει την

εισαγωγή των πρώτων αναγκαίων προϊόντων.

β) Καθορισμό ισοτιμίας δραχμής-ευρώ ανάλογα με την τότε

συγκυρία και αναγκαιότητα. Αυστηρή απαγόρευση εξαγωγής

και εισαγωγής δραχμών, είτε σε υλική, είτε σε λογιστική

μορφή. Επομένως η δραχμή δεν θα είναι διαπραγματεύσιμη

και υποκείμενη σε υποτιμήσεις στα χρηματιστήρια.

γ) Προσυμφωνημένη χορήγηση δανείων, ταυτόχρονες επενδύ-

σεις στον ορυκτό πλούτο της χώρας από Κίνα και Ρωσία με πα-

ράλληλες συμφωνίες εξοπλιστικών προγραμμάτων και συνεχή

παρουσία σκαφών του ρωσικού πολεμικού στόλου στο Αιγαίο.

δ) Ανάπτυξη κι αξιοποίηση στο έπακρο της εγχώριας αγροτι-

κής και κτηνοτροφικής παραγωγής καθώς και των ανανεώσι-

μων πηγών ενέργειας.

ε) Διάθεση των εσόδων από εξαγωγές, τουρισμό και ναυτιλία

–που πλέον θα είναι σε συνάλλαγμα- για την κάλυψη της ει-

σαγωγής θεμελιωδών προϊόντων. Εξυπακούεται ότι θα μπο-

ρούσαμε κάλλιστα να εισάγουμε πετρέλαιο από το «κακό»

Ιράν και την «κακή» Βενεζουέλα», ακόμα και με τη μορφή του

«κλήρινγκ» (ανταλλαγή με ελληνικά αγροτικά προϊόντα). Εν-

νοείται, επίσης, ότι θα πάψουμε να εισάγουμε πατάτες από την

Αίγυπτο και όσπρια από το Πακιστάν και την Τουρκία.

στ΄) Και βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παράπλευρη

καταγγελία του Μνημονίου και της αποικιοκρατικής Δανειακής

Συμβάσεως, όπως και η επανεξέταση-επανακαθορισμός των

με αισχρή τοκογλυφία υπερδιογκωμένων χρεών μας.

Μεσοπρόθεσμα η χώρα θα μπορούσε να στηριχθεί σταθερά και

ανοδικά στις δικές της δυνάμεις με την προϊούσα εκμετάλ-

λευση των αμύθητων ενεργειακών της κοιτασμάτων, με άλ-

λους εννοείται όρους κι όχι με τα ψίχουλα που θα μας

πετάξουν οι τωρινοί «προστάτες» μας, που θεωρούν ήδη δικό

τους το σύνολο του ελληνικού πλούτου.

Αυτά που υποστηρίζω καθώς και άλλα που δεν μπορώ να πα-

ραθέσω τώρα λόγω οικονομίας χώρου, δεν έχουν καμμιά πρω-

τοτυπία ή ριζοσπαστικότητα. Εφαρμόστηκαν εν πολλοίς στην

Ισλανδία -κατ’ απαίτηση των έμπρακτα αγανακτισμένων Ισ-

λανδών- όπως και στην Μαλαισία που τα εφάρμοσε με το

εθνικό της νόμισμα, το ρίνγκιτ, στη διάρκεια της κρίσης του

1998 και ήταν η μόνη χώρα της ευρύτερης Νοτιοανατολικής

Ασίας που βγήκε από την κρίση με αμελητέες απώλειες, την

ίδια περίοδο που η Νότια Κορέα, η Ταϋλάνδη και η Ινδονησία

υπέστησαν ανυπολόγιστες ζημιές κι εξαθλίωση του βιοτικού

επιπέδου τους. 

Επίσης, κάποιες προστατευτικές πολιτικές από αυτές που ανα-

φέρω, ίσχυαν για όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά κράτη πριν την

έλευση του ευρώ, που κοιμηθήκαμε κι εμείς την προτεραία με

τον μαϊντανό 50 δραχμές το ματσάκι και ξυπνήσαμε πανευτυ-

χείς την επομένη, να καμαρώνουμε σαν γύφτικα σκεπάρνια για

το νέο ισχυρό μας νόμισμα, με τον μαϊντανό στο μισό ευρώ το

ματσάκι, δηλαδή στις 170 δραχμές. 

Αχ, δραχμούλα μας!

Αχ, δραχμούλα μας!
Γρηγόρης Δημ. Ρώντας  

Παράδοση της εθνικής μας κυριαρχίας για να καλύψουμε
βραχυπρόθεσμες ανάγκες;;; Τι θα πούμε στα εγγόνια μας;
Οτι παίξαμε την Πατρίδα στα ζάρια;

Μας Εξαπατούν.  Και υποκλέπτουν σημαντικές αποφάσεις από τον ίδιο

το λαό.

Ακούμε τον τελευταίο καιρό τους υποστηρικτές της νέας τάξης πραγ-

μάτων  να ομιλούν μέσα και έξω από τη Βουλή για το συμφέρον της

χώρας, που το ταυτίζουν με την λήψη της επόμενης δόσης του δα-

νείου για να καλύψουμε βραχυπρόθεσμες οικονομικές ανάγκες της

χώρας και εκβιάζουν το λαό να αποδεχθεί την ταπεινωτική και κατα-

στροφική,  για το μακροπρόθεσμο συμφέρον της χώρας και του

έθνους μας, δανειακή σύμβαση.

Δεν μας λένε ότι η αποδοχή της δανειακής σύμβασης σημαίνει την

παράδοση της εθνικής μας κυριαρχίας σε ξένα κέντρα εξουσίας, με

την αποδοχή δικών τους επιτηρητών που ουσιαστικά θα κυβερνούν τη

χώρα  και την εκχώρηση στους δανειστές περιουσιακών στοιχείων του

κράτους μας.

Προσπαθούν να ενοχοποιήσουν το λαό για έναν τρόπο διαβίωσης υπε-

ράνω της παραγωγικής του ικανότητας, όταν αυτοί του τον υπέδειξαν

εκχωρώντας του κάθε είδους ανεξέλεγκτες επιδοτήσεις, για να τους

κρατά στην εξουσία και ενώ αποβιομηχανοποιούσαν  τη χώρα, στήρι-

ζαν την ψευδή ευδαιμονία και την παμφάγο φαυλοκρατία τους σε υψη-

λότοκα δάνεια τα οποία καλούν τώρα τον λαό να αποπληρώσει στο

πολλαπλάσιο.

Επιπλέον ενέταξαν το κράτος στη ζώνη του ευρώ που είναι το νόμισμα

μίας Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης  κρατών χωρίς κοινό προϋπολογισμό και

χωρίς κοινή δημοσιονομική πολιτική.  Το ενέταξαν δηλαδή σε μία

αρένα ανελέητου οικονομικού ανταγωνισμού χωρίς τη δυνατότητα

άσκησης νομισματικής πολιτικής που αποτελεί την απαραίτητη προ-

ϋπόθεση ελέγχου της αναπτυξιακής αλλά και της δημοσιονομικής πο-

λιτικής ενός κυρίαρχου κράτους που προσπαθεί να επιβιώσει σε

συνθήκες ανταγωνισμού.

Θεωρούν ιστορικής σημασίας ανάγκη την αποδοχή της δανειακής σύμ-

βασης, που κατοχυρώνει  την μακροπρόθεσμη παράδοση της χώρας

στους ξένους, για να καλύψουν όχι τόσο βραχυπρόθεσμες δημοσιο-

νομικές υποχρεώσεις αλλά κυρίως για να αποπληρώσουν τοκοχρεο-

λύσια προς τους ίδιους τους δανειστές μας. Μας απειλούν μάλιστα με

έξοδο από το Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία ανίερη συμμαχία

υποτέλειας των αδυνάτων στους ισχυροτέρους.

Η πραγματικότητα είναι ότι, είτε μέσα είτε έξω από το ευρώ με εθνικό

νόμισμα, το βιοτικό μας επίπεδο θα πέσει σε εκείνο της παραγωγικό-

τητας μας.  Η διαφορά είναι ότι εάν επιμένουμε να ζούμε με δάνεια

πάνω από την παραγωγικότητα μας αυτό θα σημάνει την  τελειωτική

μας κατάρρευση ενώ αντιθέτως με δικό μας νόμισμα θα μπορούμε να

χειριστούμε τόσο την αναπτυξιακή όσο και την δημοσιονομική μας πο-

λιτική. Τώρα δανειζόμαστε χρήματα για να πληρώσουμε μισθούς και

συντάξεις.

Σε μία μόνο περίπτωση θα μας συνέφερε να μείνουμε στο ευρώ και

αυτό θα συμβεί μόνο όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνει ομοσπονδιακό

κράτος με κοινό προϋπολογισμό και κοινή δημοσιονομική πολιτική.

Ας μην προσπαθούν λοιπόν να μας πείσουν ότι αποτελεί ιστορική ευ-

καιρία το να  υποταχθούμε αποδεχόμενοι τη δανειακή σύμβαση για να

πάρουμε  χρήματα που τα παιδιά μας θα κληθούν  να αποπληρώσουν

ακριβά για να ζήσουμε εμείς καλύτερα.  Το έθνος μας έχει ιστορία χι-

λιετιών και ότι κατόρθωνε πάντα ήταν ο καρπός  μόχθου, δημιουργι-

κής σκέψης  και κυρίως αποδοχής ενός συνόλου αρχών και αξιών που

καθόριζαν τον τρόπο διαβίωσης και σχέσης των πολιτών μεταξύ τους.

Σήμερα προβάλουν τον ευδαιμονισμό, τον ατομοκεντρισμό και τον

αμοραλισμό σαν πρότυπα ζωής και δεν διστάζουν να υπονομεύουν

ακόμη και το μέλλον των επόμενων γενεών χάρη της σημερινής τους

πολιτικής επικράτησης.  Είναι ολοφάνερο πλέον  πως οι νεοταξικές

δυνάμεις, παρά τις φαινομενικές τους αντιπαραθέσεις για το ποίος θα

έχει το πάνω χέρι, συμφωνούν στην αποδοχή της δανειακής σύμβασης

εξαπατούν το λαό και υποκλέπτουν την σημαντική αυτή απόφαση από

τον ίδιο το λαό.

Η αποδοχή της δανειακής σύμβασης ταυτοχρόνως σημαίνει και παρα-

μονή στο ευρώ και όποιος αποδέχεται το ένα αυτομάτως αποδέχεται

και το άλλο, παρά τις φαινομενικές του αντιρρήσεις.  Άρα οι νεοταξι-

κές δυνάμεις περιλαμβάνουν ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ν.Δ., ΛΑ.Ο.Σ., ΣΥ.ΡΙΖ.Α, ΔΗ-

ΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.   Μόνο το

Κ.Κ.Ε. έχει προβάλλει θέσεις για την έξοδο από το ευρώ, αλλά το

κάνει αδιακρίτως από την ομοσπονδιακή ή όχι μορφή της Ευρώπης,

την οποία εμείς θέσαμε σαν προϋπόθεση παραμονής στο ευρώ,

γι’αυτό και ο λαός δεν τον ακολουθεί διότι δεν εμπιστεύεται το μέλ-

λον  του  σε αυτούς που δουλεύουν για μία διεθνή διακυβέρνηση του

προλεταριάτου, συμπράττοντας σε αυτό με το διεθνές κεφάλαιο που

τόσο αντιμάχονται, αδιαφορώντας για την εθνική  ιδιαιτερότητα του

λαού μας.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή τι θα μπορούσε λοιπόν να αποτελέσει ελ-

πίδα σωτηρίας για το λαό, παρά η εθνική του συνείδηση, ενισχυμένη

από την ιστορική και καταγωγική του συνέχεια, την  γλωσσική του ιδι-

αιτερότητα, κυρίως δε την ιδιαιτερότητα της κλασσικής του παιδείας

και της  χριστιανικής του πίστης.   Όλα αυτά δηλαδή που συκοφαν-

τούν και  από τα οποία  πολεμούν  με λύσσα  να τον αποκόψουν.

Ο λαός αναζητεί μία ηγεσία που να εκφράσει αυτά τα ιδανικά και τότε

αλλοίμονο τους όταν ο λαός αυτός θα αφυπνιστεί.

Το Συμφέρον της Χώρας

Ηλίας Σταμπολιάδης, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης          
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- Κοιτάω στο graiglist μπας και βρω αγγελία τύπου ... πωλείται Μέγαρο επί της

ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ, ευρύχωρο, ευάερο, ευήλιο, απαλλαγμένο από βάρη ... λόγω

πτώχευσης. Επικοινωνία: Κα Μέρκελ

-Προσοχή τι δηλώνετε....προσοχή τι λέτε....προσοχή τι υπόσχεστε....προσοχή τι

αποκηρύσσετε....τι εύχεστε....τι αρνείστε....τι απαρνείστε....

Γιατί πολύ απλά....κάποιος μπορεί να τα θυμάται....και η ζωή εχει μια σαδιστική

διάθεση να μας φέρνει αντιμέτωπους με τις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ...!!!

Με την οικονομική 

κρίση που μας “δέρνει”

και με τις περικοπές που

κάνει το κράτος στα 

κοινωνικά αγαθά, 

δεν θα αργήσουμε 

να δούμε τέτοια 

φαινόμενα...

Το επίκεντρο της Ευρώπης φαίνεται να έχει γίνει η Ελλάδα

και η οικονομική κρίση που βιώνει. Τόσο για την δεινή κα-

τάσταση που περνάει όσο για την αντίδραση - αντίσταση

του κόσμου, αλλά και τα “βήματα” των πολιτικών της. 

Κι ενώ η ελπίδα και η πίστη ότι κάτι θα αλλάξει έχει αρχί-

σει να σβήνει, κάποιοι συνεχίζουν και πιστεύουν σ’ εμάς,

στους Έλληνες, στη νέα γενιά.

“Δώστε τρόπο στην οργή” έγραφε το πανό που στήθηκε

μπροστά από τον καθεδρικό ναό του St.Paul όπου έχει κα-

τασκηνώσει το Occupy London (κίνημα αντικαπιταλιστών

ακτιβιστών) αλλάζοντας έτσι την έκφραση “δώσε τόπο

στην οργή” σε έκφραση παρακίνησης γόνιμης και αποτε-

λεσματικής διοχέτευσης της οργής. 

Όπως αναφέρει Ελληνίδα (σε e-mail που έστειλε στο pit-

sirikos.net) που έτυχε να βρεθεί εκεί και να παρακολουθή-

σει μια συνέλευσή τους, την δέχτηκαν με ιδιαίτερη χαρά

και τιμή και της έδωσαν το λόγο μιας και κεντρικό θέμα της

συνέλευσής τους ήταν η Ελλάδα!

Γενική άποψη της πλειοψηφίας του κόσμου είναι ότι για

όλα ευθύνεται ο καπιταλισμός. Κι εμείς πώς απαντάμε σαν

χώρα σε όλη αυτή την κατάσταση; Αλλάζουμε τον υποκα-

τευθυνόμενο πρωθυπουργό μας με έναν πρωθυπουργό-

τραπεζίτη κατευθυνόμενο ανοιχτά πια και με το “νόμο”;

Αν ισχύει αυτό που λένε ότι οι ηγέτες του κάθε τόπου δεί-

χνουν και το επίπεδο του λαού, τότε έχουμε πέσει πολύ

χαμηλά...

Παρεπιπτόντως, δεν είμαι ούτε κομουνίστρια, ούτε φασί-

στρια, ούτε ...μαλακισμένη (νομίζω), είμαι όμως αγανακτι-

σμένη κύριε Πάγκαλε, γιατί συνεχίζουν να με

κυβερνάνε(τε) κάποιοι που δεν τους επέλεξα, καταλύον-

τας βασικές αρχές του Συντάγματος και δρώντας παρά-

νομα και κατά το δοκούν, υπέρ των τραπεζών και της

όποιας κυρίας Μέρκελ. 

“Δώστε τρόπο στην οργή”

Μια διαφορετική πορεία

γέμισε τους δρόμους της

μεγάλης πρωτεύουσας

του Μεξικού σαν να ήταν

πλάνα από ταινία. 

10.000 περίπου ...ζόμπι,

δηλαδή άνθρωποι ντυμέ-

νοι ως νεκροζώντανοι,

κατέβηκαν στους δρό-

μους της πόλης για τη

μεγαλύτερη «πορεία

ζόμπι» που οργανώθηκε

ποτέ.  

Φορώντας μακάβριο μέικ

απ και κουρέλια με ψεύ-

τικο αίμα, τα ζόμπι τρέκλι-

ζαν και μούγκριζαν στην

καρδιά της πόλης έχοντας

μπει πολύ καλά στο ρόλο

δημιουργώντας ένα κλίμα

θρίλερ και σπάζοντας το

ρεκόρ Γκίνες.

Η ιστορία των ζόμπι κρύ-

βει μέσα της έναν ολό-

κληρο μύθο. Έναν μύθο

που έχει να κάνει με τον

ρατσισμό, την υπερκατα-

ναλωτική κοινωνία που

καταστρέφεται και τις

δίχως μέτρο ορέξεις της

σύγχρονης εποχής με τις

ανθρώπινες αξίες να έρ-

χονται σε δεύτερη μοίρα. 

Μέχρι και τα ...ζόμπι 

κατέβηκαν στους δρόμους

Hackers

εναντίον 

κοινοβουλίου

Hackers με την επωνυμία

Over-X κατάφεραν και

έσπασαν το σύστημα

ασφαλείας του Ελληνι-

κού Κοινοβουλίου και

ανάρτησαν ένα πολύ γε-

νικό και ασαφές μήνυμα,

μόνο και μόνο για να δεί-

ξουν την παρουσία τους. 

Η επίθεση ναι μεν πραγ-

ματοποιήθηκε αλλά είναι

πιθανόν  η συγκεκριμένη

επίθεση να μην επηρέασε

ούτε κατ’ ελάχιστο τις

υποδομές της Βουλής.

Σύμφωνα με πληροφο-

ρίες που έφτασαν στο

SecNews από ειδικούς,

μετά την δημοσιοποίηση

του περιστατικού, οι

υπεύθυνοι ασφάλειας ως

αντίμετρα επιθέσεων πι-

θανόν να τοποθέτησαν

εξελιγμένα ιδεατά συ-

στήματα - παγίδες (ho-

neypots/honeynet) ώστε

να εντοπίσουν και να κα-

ταγράψουν την προ-

έλευση των επιθέσεων,

δρομολογώντας τους

hackers σε «ψεύτικα» συ-

στήματα.
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ε π ι σ τ ο λ έ ς

Είμαι η μαμά τριών μικρών παιδιών. Το με-

γάλο μου παιδί, η κορούλα μου, πηγαίνει

στην Δευτέρα δημοτικού σε σχολείο της

Αρτέμιδας Αττικής και έχει την «ατυχία» να

έχει πέσει σε μια δασκάλα «περίπτωση»

όπως πολλοί «παθόντες» γονείς έσπευσαν

να μου πουν για να… γλυκάνουν λίγο τον

πόνο μου…

Από πού να αρχίσω??? Μια δασκάλα που

ΔΕΝ μπορεί να επιβληθεί στα παιδιά… αν

μπει κανείς στην τάξη εν ώρα μαθήματος θα

πρέπει να φοράει τουλάχιστον πανοπλία και

κράνος… εκτοξεύονται αντικείμενα… μα-

θητές κόβουν με ψαλίδια τα μαλλιά ή τα

ρούχα συμμαθητών τους και πολλά άλλα…

και έχω πετύχει την δασκάλα σε μια τέτοια

φάση να κάθεται αμέριμνη στην έδρα της

και να διαβάζει… λογοτεχνία!!!

Το θέμα της μάθησης… δεν θα το θίξω

καν… απλά… ΔΕΝ διδάσκει… βάζει δου-

λειά για το σπίτι και περιμένει τι? Να διδά-

ξουμε εμείς τα παιδιά μας??? Μα τότε γιατί

τα στέλνουμε σχολείο? Αν κάθε γονιός είχε

αυτή την δυνατότητα, τότε το σχολείο θα

ήταν ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ και όχι ΥΠΟΧΡΕΩ-

ΤΙΚΟ!!!

Κι ακόμα κι εμένα, που θεωρώ ότι έχω τις

βασικές γνώσεις (τελείωσα Τρίτη δέσμη

άριστα, σπούδασα δημοσιογραφία και γε-

νικά θεωρώ ότι έχω την μέση γνώση), ΔΕΝ

είναι εύκολο να μεταδώσω στο παιδί ΜΟΥ

τις γνώσεις αυτές, γιατί αν κάποιος είναι

γονιός και έχει ασχοληθεί στοιχειωδώς με

το θέμα οικογένεια, θα ξέρει πολύ καλά ότι

δεν είναι δυνατόν η σχέση μάνας – παιδιού

να γίνει σχέση δασκάλας – μαθητή.

Ως γονείς της συγκεκριμένης τάξης έχουμε

κινηθεί με συνεχόμενες διαμαρτυρίες προς

την διεύθυνση του σχολείου, προφορικά

τουλάχιστον μία με δύο φορές την εβδο-

μάδα και στις αρχές του Οκτώβρη παραδώ-

σαμε και έγγραφο στην διεύθυνση με τις

υπογραφές των 2/3 των γονιών από τους

μαθητές της τάξης… και δεν μπορεί να γίνει

τίποτα… υπομονή μας λένε… ΥΠΟΜΟΝΗ

ΣΤΟ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΜΕΝΟΥΝ ΠΙΣΩ?

Κοντεύουν τα Χριστούγεννα και δεν έχουν

μάθει απολύτως τίποτα? Και κατά έναν πε-

ρίεργο τρόπο… ξεχνάνε τα παιδιά και όσα

μάθανε πέρυσι…

Ζητώ την δημοσίευση του παρόντος κειμέ-

νου μα ΚΥΡΙΩΣ ζητώ την βοήθεια όποιου

μπορεί να λυθεί το θέμα αυτό… Δεν είναι

δυνατόν εν έτη 2011, κοντεύουμε 2012 να

έχουμε ΤΕΤΟΙΕΣ δασκάλες… μπορώ να πω

πολλά ακόμα, αλλά δεν υπάρχει λόγος να

τα γράψω σε ένα κείμενο που δεν ξέρω τι

τύχη θα έχει. Είμαι στην διάθεση όποιου δη-

μοσιογράφου ή άλλου ενδιαφερθεί για λε-

πτομέρειες.

Ευχαριστώ πολύ

Με τιμή,

Κωττάκη Κερανάκη Μαριλένα

www.familyclub.gr

Προβλήματα με δασκάλους σε σχολεία

Τέτοιες μέρες - Νοέμβριος 2011 - πριν ένα

χρόνο μαζί με πολίτες και πολιτικά στελέχη

ξεχυθήκαμε στους δρόμους του δήμου πανη-

γυρίζοντας τη νίκη μας στις εκλογές της το-

πικής αυτοδιοίκησης.

Είχα συμμετάσχει πρώτη φορά ενεργά στο

πολιτικό σκηνικό στρατευόμενος στο πλευρό

του Γρηγόρη Κασιδόκωστα εκτιμώντας την

πολιτική του προσωπικότητα και αξιολογών-

τας θετικά το έργο του σαν δημάρχου Βου-

λιαγμένης. Είχα οραματιστεί «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» να

κάνουμε τον τόπο μας όχι απλώς στολίδι  φυ-

σικής ομορφιάς τονίζοντας και προστατεύον-

τας το  περιβαλλοντολογικό κάλλος της

περιοχής αλλά, και ένα δήμο πρότυπο κοινω-

νικής και οικονομικής ανάπτυξης. Ελπίζοντας

να επιλυθούν  τα όποια προβλήματα με εξορ-

θολογισμό των εξόδων μας και αποτελεσμα-

τική αντιμετώπιση των σύγχρονων

προκλήσεων στον χώρο της παιδείας και της

κοινωνικής πρόνοιας.

Ένα χρόνο τώρα, προτίμησα να κρατώ για τον

εαυτό μου ρόλο υποβοηθητικό μακριά από τα

φώτα της δημοσιότητας, συνεχίζοντας όμως

να δρω άκρως κοινωνικά και πολιτικά μέσα

από το λειτούργημα του ιατρού. Ο τρόπος και

η συνέπεια με την οποία ασκούσα και ασκώ

την επαγγελματική μου δραστηριότητα  ήταν

εξάλλου τα γνωρίσματα που εκτίμησαν σε

μένα οι συμπολίτες μου, εκλέγοντάς με δη-

μοτικό σύμβουλο. Μάλιστα προσφέρω εθε-

λοντικά τις υπηρεσίες μου, από τις αρχές του

2011, στα 2 ΚΑΠΗ του δήμου μας ώστε να

σταθώ στην πιο δοκιμαζόμενη, από τη νέα οι-

κονομική κατάσταση, κοινωνική ομάδα, αυτή

των ανθρώπων  της Τρίτης Ηλικίας.

Σε αυτό τον χρόνο όμως απογοητεύτηκα πολ-

λές φορές. Παρατήρησα πως οι συμπεριφο-

ρές των περισσοτέρων από εμάς δεν

διαφέρουν σε τίποτα από εκείνες των πολιτι-

κών της κεντρικής σκηνής. Συμπεριφορές που

δυστυχώς έφεραν την χώρα στο χειρότερο

σημείο της σύγχρονης ιστορίας της θέτοντας

ταυτόχρονα σε άμεσο κίνδυνο το μέλλον των

επόμενων γενεών.

Όσο ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας ήταν στην κα-

θημερινότητα του δήμου ενεργά, η παρέμ-

βαση του ήταν καταλυτική και έστω την

τελευταία στιγμή πολλά από τα κακώς κεί-

μενα διορθώνονταν και αρκετά  προβλήματα

επιλύονταν. Η απουσία του εντονότατη, και

ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο την πο-

λιτική, κοινωνική και πολιτισμική διαφορετικό-

τητα των στελεχών της συμπολίτευσης. 

Φαίνεται να αδιαφορούμε για τα πραγματικά

προβλήματα του κόσμου, αδυνατούμε να συ-

νεννοηθούμε ακόμα και στα πιο απλά θέματα

με συνεχείς και ανούσιες μεταξύ μας συγ-

κρούσεις, ενώ συνεχώς βάζουμε τις προσωπι-

κές μας φιλοδοξίες πάνω από το κοινό

συμφέρον. Στα περισσότερα θέματα οι εξελί-

ξεις μας προλαβαίνουν και αυτό είναι πράγ-

ματι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια

ηγετική ομάδα.

Γι’ αυτό ήμουν σε αυτούς που από την πρώτη

στιγμή θέλησαν να βρεθεί μια ξεκάθαρη λύση

μετά το πρόβλημα υγείας του δημάρχου μας.

Όχι γιατί επιθυμώ την αντικατάσταση του

αλλά, γιατί αγωνιώ μαζί τους πολίτες για την

εύρυθμη λειτουργία του δήμου και την ανά-

πτυξή του σε όλους τους τομείς. 

Φοβάμαι ότι ο ήδη ελλειμματικός προϋπολο-

γισμός του 2011, τον οποίο και κληθήκαμε να

αναμορφώσουμε στην συνεδρίαση του Δημο-

τικού Συμβουλίου της 23ης  Νοεμβρίου, θα

κάνει την καθημερινότητα των δημοτών μας

ακόμα πιο δύσκολη, αφού πιθανά είναι αυτοί

που θα κληθούν,  μέσα από αυξήσεις των δη-

μοτικών τελών, να καλύψουν τις αστοχίες

των εσόδων ώστε ο δήμος να μπορεί να συ-

νεχίσει να λειτουργεί στο απολύτως αναγκαίο

επίπεδο. 

Αναρωτιέμαι γιατί δεν προβήκαμε σε αναδιάρ-

θρωση των χρεών μας όπως είχα προτείνει

στην συζήτηση του προϋπολογισμού. Και στε-

ναχωριέμαι που σε μια τέτοια δύσκολη εποχή

εμείς θεωρήσαμε ότι θα είχαμε ένα ικανοποι-

ητικό επίπεδο εσόδων, αποδεικνύοντας την

προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε τις

καταστάσεις. Ακόμα και ένα μήνα πριν, στην τε-

λευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβου-

λίου, δηλώναμε μάλιστα ότι όλα βαίνουν

σύμφωνα με τον αρχικό μας σχεδιασμό. Γιατί;

Η προχειρότητα αυτή είναι δυστυχώς χαρα-

κτηριστικό μας σε σειρά θεμάτων. Να θυμίσω

ότι ακόμα περιμένουμε να δούμε πώς θα πρέ-

πει να διαχειριστούμε το ζήτημα του «Νότου»,

για το οποίο αναμένουμε την γνωμοδότηση

από όσο θυμάμαι ενός ειδικού νομικού γρα-

φείου, ή της πλατείας στα Πηγαδάκια. Θέματα

που ήρθαν για συζήτηση ως κατεπείγοντα σε

προηγούμενα δημοτικά συμβούλια και για τα

οποία έγινε μεγάλη, διεξοδική και έντονα εν-

διαφέρουσα - από πολλές απόψεις - διαβού-

λευση αλλά, που ακόμα εκκρεμούν. 

Είναι πραγματικά τραγικό σε μια περίοδο με

τόσες δυσκολίες και κινδύνους εμείς να φαί-

νεται ότι ενδιαφερόμαστε μόνο για το νέο

λογότυπο του δήμου ή για να γεμίσουμε τα

πάρκα με λουλούδια εποχής. Αν και την τε-

λευταία περίοδο ακόμα και αυτό δεν γίνεται

σωστά. Καθημερινά για να βρεθώ στο γραφείο

μου, διασχίζω ένα περιβολάκι που για αδι-

καιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν

τέλειο για εξάσκηση αθλητών ανωμάλου δρό-

μου, όχι όμως για όσους ήθελαν να ξαποστά-

σουν σε μια πράσινη γωνιά. Ευτυχώς τις

τελευταίες ημέρες παρατήρησα ότι επιτέλους

το συγκεκριμένο έργο προχώρησε. Αν και από

το να δίνουμε χρήματα για μπουμπούκια πο-

λύχρωμων λουλουδιών σαφώς προτιμότερο

είναι να δώσουμε αυτά τα χρήματα σε όσους

καθημερινά παλεύουν κάτω από δύσκολες

συνθήκες  για τους συνανθρώπους τους.

Βλέπετε τρομάζω  που από δική μας, αλλά και

των προηγούμενων δημοτικών αρχών, ευ-

θύνη, ανικανότητα και καθυστέρηση υπάρ-

χουν σήμερα άνθρωποι που εργάζονται για

την  «Βοήθεια στο Σπίτι» και είναι απλήρωτοι

εδώ και μήνες. Αν και για το συγκεκριμένο ζή-

τημα αυτό που με τρομάζει ακόμα περισσό-

τερο και με στεναχωρεί βαθύτατα είναι ότι οι

άνθρωποι αυτοί έφθασαν στο σημείο να στεί-

λουν μια καθόλου κολακευτική επιστολή στον

Τύπο ώστε να προστατευτούν και να πάρουν

από εμάς μια συγκεκριμένη απάντηση στο

πρόβλημά τους. 

Για όλα τα παραπάνω αλλά και για αρκετά

ακόμα ζητήματα, που δεν είναι αναγκαίο να

αναφέρω αναλυτικά στην παρούσα επιστολή,

ζητώ άμεσα από όλους μας να δράσουμε συλ-

λογικά και αποτελεσματικά με μοναδικό

στόχο το κοινό συμφέρον. Ας επιλέξουμε επι-

τέλους τα κατάλληλα άτομα για κάθε θέση.

Ας κάνουμε τις εξαγγελίες μας έργο και ας

σταθούμε ικανοί στις προκλήσεις και στις

απαιτήσεις της κοινωνίας.

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΜΙ-

ΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. ΝΑΙ ΣΕ ΚΑΘΑΡΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ. ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΗΓΕΤΗ ΜΕ ΟΡΑΜΑ

ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

Ιδιαίτερα εφέτος, έχουμε δεχθεί παράπονα από γονείς της πρωτοβάθμιας εκπαί-

δευσης για προβληματικές συμπεριφορές δασκάλων προς τα παιδιά. Δεν είναι

μόνο από ένα σχολείο και γι’ αυτό αποκτάει ιδιαίτερη σημασία.

Οι γονείς προσφεύγουν στην ή στον  διευθυντή του σχολείου, ο οποίος όμως είτε

γιατί φοβάται είτε γιατί σκέπτεται συναδελφικά, δεν ενεργεί, έτσι που να διαπι-

στώσει και να προωθήσει το πρόβλημα στις ύπερθεν αρχές. Η κατάσταση πολ-

λές φορές εγκυμονεί ιδιαίτερους κινδύνους για ψυχικές και σωματικές βλάβες

των παιδιών, αλλά και του εκπαιδευτικού, ο οποίος προφανώς είναι διαταραγμένη

προσωπικότητα. 

Η παρακάτω επιστολή αποτελεί μία τέτοια περίπτωση γονιού που εναγωνίως ζη-

τάει “αυτιά” να τον ακούσουν.

“Οχι άλλες καθυστερήσεις, όχι
άλλα μικροπολιτικά παιχνίδια”

Κραυγή αγωνίας από τον δημοτικό σύμβουλο στα 3Β Κυριάκο Κικίλια
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Συνέχεια από τη σελ. 7

ανταποδοτικότητα σε κάθε κοινωνική πα-
ροχή, γίνονται διαρκώς τα φυτώρια γενι-
κευμένης διαφθοράς, ρεμούλας, μήτρες
γέννησης σκανδάλων, εργαλεία ρουσφετο-
λογικών εκβιασμών κ.α. 
Από τις σχετικές παρατηρήσεις προκύπτει,
ότι ενώ τα ίδια κεφάλαια νομικών προσώ-
πων που συμμετέχει ο Δήμος είναι πλέον
αρνητικά, παραμένουν τίτλοι πάγιας επέν-
δυσης ύψους 1.140.000€ περίπου χωρίς
την αναγκαία πρόβλεψη απομείωσης. Τα
χρήματα δηλαδή έχουν ξοδευτεί και με το
παραπάνω, ενώ το έκρυβαν λογιστικά.
...Η αταξία στα οικονομικά και διοικητικά
του Δήμου έχει στοιχίσει με τη μορφή προ-
στίμων και προσαυξήσεων συνολικά το
ποσό των 4.821.000 € περίπου.
...Για όλα τα παραπάνω ελέγχονται πολιτικά
και όλοι, όσοι επίσης συμμετείχαν στη σύν-
θεση των αναφερόμενων δημοτικών συμ-
βουλίων της περιόδου αυτής και δεν

αντέδρασαν, δεν κατάγγειλαν, δεν ενημέ-
ρωσαν το λαό, καθώς συναινούσαν με τις
περισσότερες πρακτικές και συνέπλεαν στο
πλαίσιο της ίδιας γενικότερης πολιτικής.  

Στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών

Τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε με 18

ψήφους έναντι 7, υπέρ της αποστολής του

πορίσματος στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγ-

κτών Δημόσιας Διοίκησης· την (1η πρό-

ταση), για ενδελεχή περαιτέρω διερεύνηση.

Οι 10 προέρχονται από τη συμπολίτευση, οι

7 από την αξιωματική αντιπολίτευση του Γ.

Πολίτη και 1 του Α. Σιλελόγου (Λαϊκή Συ-

σπείρωση).  

Οι υπόλοιποι 5 της συμπολίτευσης (Κώστας

Μαγγανάς, Χρήστος Δρίτσας, Βασίλης Με-

θενίτης, Μπίλλυ Δρίτσα, Γιάννης Ευαγγε-

λίου) μειοψήφισαν στην 2η πρόταση (Σώμα

Επιθεωρητών) και ψήφισαν την 1η πρόταση

(να πάνε στον Εισαγγελέα) καθώς και ο Γ.

Αδάμος και η Αγγ. Τεμπονέρα από την πα-

ράταξη “Δύναμη ελπίδας”.

Ο Δήμαρχος απαντά στον Αδάμο

Στις αιτιάσεις του Γ. Αδάμου, όσον αφορά

την έκθεση των ορκωτών λογιστών και την

απόφαση του Δ.Σ. ο Δήμαρχος απάντησε

μεταξύ άλλων ότι: «το Σώμα Επιθεωρητών
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης διενεργεί
προκαταρτικές εξετάσεις και προανακρίσεις
και συλλέγει αναλυτικά στοιχεία, για την
άσκηση των πειθαρχικών και ποινικών διώ-
ξεων των παραβατών!  
Επαναλαμβάνουμε, ότι  η μοναδική ουσιαστική

διαφορά με την αποστολή του πορίσματος στη

Εισαγγελία Πλημμελειοδικών, είναι ότι το Σώμα

Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης,

κάνοντας δεύτερη έρευνα, θα συγκεκριμενοποι-

ήσει τις όποιες ποινικές ευθύνες εντοπίσει και

δεν θα οδηγήσει συλλήβδην, πολιτικά και διοικη-

τικά πρόσωπα στο ποινικό ακροατήριο».

Αννα Μπουζιάνη

Να προχωρήσει σε πλήρη έλεγχο αποφάσισε

το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρκοπούλου

Με ομόφωνη απόφαση, το Δημοτικό Συμ-

βούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου (28/11),

ενέκρινε τη δημιουργία  (χωροθέτηση, κα-

τασκευή και λειτουργία) Κέντρου Αποτέ-

φρωσης Νεκρών και Οστών, πλησίον του

υφιστάμενου Κοιμητήριου και σε χώρο που

ανήκει στον Δήμο. 

Σημαντική απόφαση για την Αττική και για

την Ελλάδα, θα έλεγα, αφού μέχρι σήμερα

δεν υπάρχει αποτεφρωτήρας, και όσοι εν-

στερνίζονται την  επιθυμία καύσης εκδη-

μούντων συγγενικών προσώπων τους,

αναγκάζονται σήμερα να  ταξιδεύουν στη

Βουλγαρία και αλλού.

Παράλληλα θα λύσει ένα τεράστιο πρό-

βλημα πλήρωσης των κοιμητηρίων και είναι

ιδιαίτερα δύσκολη η αναζήτηση νέων

χώρων.

Αν σκεφθούμε ότι έχουμε καθυστερήσει πε-

ρίπου τριάντα χρόνια, όταν για πρώτη φορά

το έθεσε στο διευρυμένο Νομαρχιακό Συμ-

βούλιο Αττικής, ο τότε Αντιδήμαρχος Βού-

λας Κώστας Βενετσάνος και του ζήτησε

έντρομος ο Νομάρχης Θ. Κατριβάνος να το

αποσύρει! Βέβαια δεν το απέσυρε.

Ο Δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης εξήγησε

ότι  ο χώρος της κατασκευής του Αποτε-

φρωτηρίου, σε επαφή με το Κοιμητήριο του

Δήμου, βρίσκεται μακριά από κάθε κτίσμα

(λειτουργικά και οπτικά) και πληρεί όλους

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρ-

θρου 2 του Νόμου 3448/06. 

Ταυτόχρονα δεσμεύεται, ότι θα τηρηθούν όλοι

οι περιβαλλοντικοί όροι και θα ακολουθηθεί η

σχετική (σύγχρονη) τεχνολογία, όπως ορίζει

η ΚΥΑ (Αρ. Οικ. 20232, Αρ. Φ. 745). 

Η θέση του Αποτεφρωτηρίου είναι ιδανική,

καθώς βρίσκεται κοντά στο Αεροδρόμιο

«Ελευθέριος Βενιζέλος» και είναι στο

τέλος της Αττικής Οδού, εξυπηρετώντας

τους οδικούς άξονες Αθηνών-Λαμίας, Κο-

ρίνθου και τις ανάγκες του Λεκανοπεδίου

Αττικής.

Πέραν της κοινωνικής διάστασης, η λειτουρ-

γία του Αποτεφρωτηρίου θα έχει και οικονο-

μικά οφέλη για τον Δήμο Μαρκοπούλου. 

Το κόστος κατασκευής θα καλυφθεί είτε

από ιδιωτικά κεφάλαια, είτε από χρηματο-

δότηση (δάνειο) τράπεζας. Σε καμία περί-

πτωση, η μελέτη και η κατασκευή του

Αποτεφρωτηρίου δεν θα επιβαρύνει τον

προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκοπούλου.     

Με αυτή τους την απόφαση, ο Δήμος Μαρ-

κοπούλου, αλλά και ο Δήμος Θεσσαλονίκης

που προηγήθηκε, ανταποκρίνονται θετικά

και με την ανάλογη ευαισθησία και σοβαρό-

τητα, σε  ένα σημαντικό και υπαρκτό κοινω-

νικό ζήτημα!

Κέντρο Αποτέφρωσης νεκρών αποφάσισε

το Δημοτικό Συμβούλιο 

Γκαζάκια που τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της 29 Νοεμβρίου, έκαψαν τον
πάνω όροφο της Εφορίας Γλυφάδας, με αποτέλεσμα να μένει μέχρι σήμερα κλειστή.

Εκρηξη στην Εφορία Γλυφάδας
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Τα ψάρια πέρασαν την παραλιακή...
Εγκαινιάστηκε η πλατεία Γεωργίου Δόγκα στη Βούλα

Τις καλύτερες εντυπώσεις απέσπασε το

πάρκο Γ. Δόγκα, που εγκαινιάστηκε το πε-

ρασμένο Σάββατο 26 Νοεμβρίου από την οι-

κογένεια Δόγκα, που ανέλαβε και την

ανάπλασή του.

Μία ανάπλαση που εντυπωσίασε τους κα-

λεσμένους· τα ζωντανά χρώματα, τα ψάρια

και οι χελώνες που κοσμούν το πάρκο. Το

μπλε της θάλασσας αναμίχθηκε με το γήινο

και έδωσε εικόνες αναζωογόνησης...

Η οικοδέσποινα Ελμα Δόγκα, που μας υπο-

δέχθηκε στον κήπο του σπιτιού της (έναντι

της πλατείας) είχε οργανώσει εξαιρετικά

όλη την εκδήλωση, παρά την αλλαγή της

τελευταίας στιγμής.

Το κέφι και τη χαρά της παρουσίασης τούς

“αμαύρωσε” επιστολή του δημαρχεύοντος

Αντιδημάρχου Σπ. Πανά, που τους καλούσε

την παραμονή της εκδήλωσης να μην προ-

χωρήσουν στα εγκαίνια γιατί θα υποστούν

τις συνέπειες του νόμου(!), διότι η πλατεια

δεν έχει παραδοθεί επίσημα. Αλλά τα χαρ-

τιά τον διαψεύδουν.

Τα διάφορα έγγραφα αλληλογραφίας της

οικογενείας με το Δήμο, ευφυώς τα είχε

τοιχοκολήσει ο Δημοσθένης Δόγκας στον

τοίχο του σπιτιού του και έτσι ο κάθε προ-

σκεκλημένος μάθαινε τί συνέβαινε.

Γράφει λοιπόν στην επιστολή του ο Αντιδη-

μαρχος: «δεν πρόκειται να πραγματοποι-

ηθούν τα εγκαίνια στις 26.11.11, διότι

πρώτα απ’ όλα ο χώρος είναι κοινόχρηστος

και θα πρέπει να υπάρχει έγκριση από το

Δήμο μας για οποιαδήποτε εκδήλωση και

δεύτερον δεν έχει γίνει μέχρι και σήμερα η

επίσημη παραλαβή του έργου από τις αντί-

στοιχες υπηρεσίες μας». 

Δηλαδή ξαναγυρίζουμε στη χούντα του

απαγορεύεται το συναθροίζεσθαι σε κοινό-

χρηστους χώρους; Πώς το βλέπει ο Πανάς;

Οσο για την παραλαβή τα έγγραφα τον δια-

ψεύδουν. Η πλατεία είχε παραδοθεί γραπτά

23/5/2011.

Η πλατεία είχε ολοκληρωθεί εδώ και πολ-

λούς μήνες και μπορούσε να έχει εγκαινια-

στει πολύ νωρίτερα, όπως μας είπε η Ελμα

Δόγκα, αλλά περίμεναν την εξέλιξη της

υγείας του Δημάρχου.

Οι προσκλήσεις είχαν δοθεί δέκα ημέρες

νωρίτερα σε όλη τη Δημοτική αρχή.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που παραβρέθηκαν

στην εκδήλωση (η Αντιδήμαρχος Ηλέκτρα

Τσιριγώτη, ο Αντιπρόεδρος Διον. Γεωργου-

λόπουλος, η δημοτική σύμβουλος Λυδία

Αργυροπούλου και οι δημοτικοί σύμβουλοι

Ανδρέας Κάσδαγλης και ο Νίκος Ζαχαρά-

τος) δεν γνώριζαν τίποτα και ντράπηκαν ιδι-

αίτερα για το γεγονός, που σχολιάστηκε με

τα μελανότερα χρώματα από τον κόσμο

που παραβρέθηκε.

Αλγεινή εντυπωση έκανε και σε εκπροσώ-

πους της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Λαυ-

ρεωτικής (Αντιδημάρχου Βασίλη Θηβαίου

και τ. Αντιδήμαρχου Σοφίας Παπαγιάννη)

που τίμησαν την εκδήλωση, μιας που η

Ελμα Δόγκα έχει  περιουσιακά στοιχεία στο

Δήμο και έχει προσφερει - όπως μας είπαν

- στο Δήμο και στο ΚΑΠΗ.

Ας ξαναγυρίσουμε όμως στο πάρκο, που ο

εγγονός Δημοσθένης Δόγκας μας περιέ-

γραψε πώς ξεκίνησε η ιδεά, αναφέρθηκε σε

ένα μικρό ιστορικό και παρουσίασε τους συ-

νεργάτες με τους οποίους εργάστηκε για

να δώσει το αποτέλεσμα του πάρκου.
Έχει έκταση 2.439,75m2 η οποία ορίζεται από

τους οδούς Ζεφύρου, Λ.Ποσειδώνος, Δάφνης και

Νηρέως.  Συγκοινωνιακά η πλατεία εξυπηρετεί-

ται από λεωφορειακές γραμμές της Βούλας και

άλλων δήμων.  

Βασικοί συντελεστές του πάρκου:

Νεφέλη Παπαναγιώτου, Αρχιτέκτων - μηχανικός:  

Δημήτρης Αβραμόπουλος, Mηχανικός 

Δημοσθένης Δόγκας, Εντεταλμένο μέλος εκ της

οικογενείας των δωρητών, ο οποίος παρουσίασε

και τους συνεργάτες για την υλοποίηση του

έργου και αναφέρθηκε στο ιστορικό. 

Στόχος της μελέτης ήταν η ανάδειξη του χώρου

σε σημείο αναφοράς του δήμου, τιμώντας ταυ-

τόχρονα τον 1ο πρόεδρο της κοινότητας Βούλας,

Γεώργιο Δόγκα, καθιστώντας το  παράλληλα

προσβάσιμο και λειτουργικό  από την παραμονή

κάποιου σε αυτήν, αλλά και ως σημείο συνάντη-

σης και ευχάριστης συναναστροφής.

Το όνομα Γεωργίου Κ. Δόγκα δόθηκε το 1998

στην πλατεία, με απόφαση του Δ.Σ. καθώς και σε

άλλες δύο πλατείες, οι επόμενοι δύο κοινοτάρ-

χες. Η οικογένεια Δόγκα ανέλαβε την ανάπλαση

της, με στοχο τη βελτίωση της καθημερινότητας

και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. 

... Πιστεύουμε ότι αυτό το διαφορετικό σήμερα

που δημιουργήθηκε σαν επιλογή για τον κάθε

θεατή η και χρήστη της πλατείας θα εμπνεύσει

και θα συμβάλει στο αύριο της νέας γενιάς που

δεν πρέπει να τείνει αλλά να είναι το κέντρο κάθε

στόχου μας.  

Σας προτείνουμε να την επισκεφθείτε.
Αννα Μπουζιάνη

Η Ελμα Δόγκα με τον γυιό της και εγγονό του Γ. Δόγκα, όπου και το όνομα της πλατείας.
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Το Διαδραστικό Λαογραφικό Μουσείο

Βαρνάβα, το Ευρωπαϊκό Μουσείο  Άρτου

και η Λαογραφική εταιρεία Βαρνάβα δήμου

Μαραθώνα συνεχίζουν αθόρυβα το δημι-

ουργικό τους έργο έχοντας την συμπαρά-

σταση  των εθελοντών και αυτή του

εκπαιδευτικού κόσμου, σε μία ακόμη

δράση με γνώμονα τον εθελοντισμό και

την προσφορά στον άνθρωπο. Συγκεκρι-

μένα οι παραπάνω φορείς φιλοξένησαν

στις εγκαταστάσεις τους στην τοπική κοι-

νότητα Βαρνάβα δήμου Μαραθώνα, μαθη-

τές από δημοτικό σχολείο του δήμου

Αχαρνών όπου εκτός των ξεναγήσεων στα

δύο μουσεία στους μαθητές προσφέρθη-

καν τριακόσια  παιχνίδια και μεγάλο μέρος

παιδικού ρουχισμού προσφορά της τράπε-

ζας ρουχισμού της Λαογραφικής εταιρείας

Βαρνάβα.  

Την ίδια μέρα ρουχισμός και παιχνίδια δό-

θηκαν και σε ειδικό σχολείο της βόρειας

Αττικής που επισκέφτηκε ταυτόχρονα τα

μουσεία Βαρνάβα. Η τράπεζα ρουχισμού

του παραπάνω φορέα στηρίζεται αποκλει-

στικά από ιδιωτικές επιχειρήσεις και πολί-

τες της Αττικής ενώ έως σήμερα έχει

προσφέρει ρουχισμό και παιχνίδια σε εκα-

τοντάδες συμπολίτες μας Ελληνες και με-

τανάστες. Στις ανταλλαγές απόψεων και

προτάσεων μεταξύ των στελεχών των δύο

μουσείων και των εκπαιδευτικών δυστυ-

χώς επιβεβαιώθηκαν οι δύσκολες συνθή-

κες διαβίωσης οικογενειών με αντίκτυπο

ιδιαίτερα στους μαθητές. Το τμήμα εθε-

λοντών των τριών φορέων με τον επικε-

φαλής τους Πέτρο Κατσίκη ανανέωσαν το

ραντεβού με τους μικρούς μαθητές και

τους εκπαιδευτικούς τους στο σχολείο

τους λίγο πριν τις γιορτές των Χριστου-

γέννων. Επιπλέον το Διαδραστικό Λαο-

γραφικό Μουσείο Βαρνάβα θα μοιράσει για

άλλη μια φορά δωρεάν, ελαφρώς μεταχει-

ρισμένα γραφεία, ερμάρια και καθίσματα

σε πολίτες Ελληνες και μετανάστες όλο

τον μήνα Δεκέμβριο. Περισσότερα στο

www.ilmb.gr και στο τηλ. 22950-97870.   

Από την αρχή της περασμένης εβδομάδας χιλιάδες

εργαζόμενοι - άνθρωποι - οδηγούνται στο “ράφι” ως

αζήτητα προϊόντα, με νούμερα και κωδικούς.

Χιλιάδες άνθρωποι που αλλάζει η ζωή τους δραμα-

τικά· στα οικονομικά και στα κοινωνικά, στην συνή-

θεια του καθημερινού ξυπνήματος για τη δουλειά!

Κι όλα αυτά, για να “σωθούμε”, να μην πτωχεύσουμε

οικονομικά.  Για να πληρωθούν τα “κλεμένα” και τα

φαγωμένα από όλους αυτούς, που κυβέρνησαν με

έπαρση και αλαζονεία, τρώγοντας το χρήμα του λαού

χωρίς να κληθούν ποτέ να λογοδοτήσουν. Τουναν-

τίον συνεχίζουν να προκαλούν εξαιρώντας ακόμη και

σήμερα τα δικά τους παιδιά από την εφεδρεία.

Η συγκυβέρνηση των τριών κομμάτων αλληλοκαταγ-

γέλλεται για μεθοδεύσεις εξαίρεσης των “δικών”

τους παιδιών, όσον αφορά το πράσινο κόμμα.

“Η εξαίρεση από την εφεδρεία αφορά μόνο στους Γε-
νικούς Διευθυντές και μόνον αναπληρωτές που πριν
την ψήφιση του νόμου είχαν οριστεί”, δηλώνει ο Ρέπ-

πας.   

Και οι Δήμοι στην εφεδρεία

Η εφεδρεία μπήκε και στους Δήμους. Ηδη έχουν κυ-

κλοφορήσει καταστάσεις με ονόματα προσωπικού

που καλούνται να καταθέσουν  τα χαρτιά τους και

από την 1η Ιανουαρίου, το πιθανότερο, θα βγουν στην

εφεδρεία.

Εργαζόμενοι σκληρά, σε δύσκολες δουλειές, με υπο-

χρεώσεις, με παιδιά σε μικρές ηλικίες, πολύτεκνοι θα

βρεθούν όλοι στο δρόμο, να επιβιώσουν με ψίχουλα.

Κάποιοι Δήμοι, εγνωσμένα, δεν έχουν στείλει κατα-

στάσεις με προσωπικό που θα οδηγηθεί στην εφε-

δρεία.

Ο Δήμος 3Β έχει ήδη κυκλοφορήσει κατάσταση με 15

ονόματα.

Η Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. καταγγέλει

Με αφορμή την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Με-

ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ΠΟΕ-

ΟΤΑ, με κατεπείγουσα ανακοίνωσή της, ενημερώνει ότι

«όσα αναγράφονται στην εγκύκλιο ή διαδίδονται ότι όσοι
δεν δηλώσουν τα χρόνια προϋπηρεσίας τους δεν θα λη-
φθούν υπόψη για τη συνταξιοδότησή τους με τη διαδοχική
ασφάλιση, είναι στο πλαίσιο της τρομοκράτησης των ερ-
γαζομένων, από μια ανίκανη και υποταγμένη κυβέρνηση.
Ζητούμε από το Υ.Δ.Μ.&Η.Δ να μας γνωρίσουν ποια διά-
ταξη νόμου το προβλέπει αυτό».

Η ΑΔΕΔΥ παράλληλα με ανακοίνωσή της καταγγέλλει «τη
νεά πολιτική της τρομοκρατίας και των απειλών του
Υ.Δ.Μ.&Η.Δ που εκβιάζει και πανικβάλει τους εργαζόμε-
νους να αναγνωρίσουν, εδώ και τώρα, όποια εργασιακή
προϋπηρεσία έχει ο καθένας, προκειμένου να τους εντά-
ξουν άμεσα και πρόωρα σε προσυνταξιοδοτική διαθεσμό-
τητα.
...Ο κάθε εργαζόμενος όπως και νομοθετικά ισχύει, έχει το απο-

κλειστικό δικαίωμα να αναγνωρίσει ή όχι την προϋπηρεσία του,

όποτε αυτός εκτιμήσει». 

Στα ...αζήτητα  χιλιάδες εργαζόμενοι με την εργασιακή εφεδρεία

Συνθλίβεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια

Εθελοντισμός στο Μουσείο Βαρνάβα

Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

ΖΗΤΑΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ανακοινώνει προς τους ενδιαφερόμενους για μετάταξη

υπαλλήλους από άλλους ΟΤΑ, Υπουργεία ή άλλες Δη-

μόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ ότι ο Δήμος έχει την

ανάγκη συμπλήρωσης του προσωπικού του με της πα-

ρακάτω θέσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ                                        ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ    4

ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ          4

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ       8

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ      2

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  2

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ     1

ΠΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ      1

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 3

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   2

ΔΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ   1

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ

Λ. Χαλκουτσίου 50, 19015    TΗΛ: 2295320303-345-346

E-MAIL: oropos.dimos@gmail.com

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
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Το  Παρεκκλήσιο του Ι.Ν. Κοιμή-

σεως Θεοτόκου Βούλας, Άγιος

Στυλιανός, που ευρίσκεται μέσα

στο χώρο του ΠΙΚΠΑ Βούλας, πα-

νηγύρισε με λαμπρότητα  στις 25

και 26 Νοεμβρίου. Τα παιδιά, η δι-

οίκηση, το προσωπικό, οι εθελον-

τές του ιδρύματος, καθώς και

προσκυνητές από την ευρύτερη

περιοχή,  κατέκλυσαν το Εκκλη-

σάκι.

Στην ομιλία του ο π. Αντώνιος, ο

οποίος είναι ο άμεσος σύνδεσμος

και εκπρόσωπος της Μητροπόλεως

στο Ίδρυμα, υπενθύμισε ότι ο Άγιος

Στυλιανός είναι Προστάτης των

παιδιών, ο οποίος κληρονόμησε

πολλά χρήματα από τους γονεις

τους, τα οποία χαρισε σε φτωχούς,

όταν “έφυγαν” οι δικοί του.

Ο π. Ματθαίος,  αναφέρθηκε σε

περιστατικά από το βίο και την δι-

δασκαλία του Αγίου Στυλιανού. 

Ο Μητροπολίτης κ. Παύλος στη

συντομη ομιλία του, ευχαρίστησε

όλους όσους εργάζονται για τα

παιδιά, «τα αγγελουδάκια μας»,
όπως τα αποκάλεσε, είτε εθελον-

τικώς είτε επαγγελματικά: την

Διοικήτρια  Ευαγγελία Χαλβαζά

για την άριστη συνεργασία, την

Φ. Ψιλάκη, πρόεδρο των Φίλων

του ΠΙΚΠΑ, και τα μέλη του Συλ-

λόγου για όσα κάνουν για το

Ίδρυμα.

Ευχαρίστησε τους εθελοντές και

τις εθελόντριες, αλλά και τους

εργαζομένους που κάτω από αν-

τίξοες συνθήκες προσφέρουν τις

υπηρεσίες τους με αυταπάρνηση.

«Δεν είναι καθόλου εύκολο το
έργο τους και χρειάζονται φώτιση
και δύναμη από τον Θεό όπως και
πολλά ψυχικά αποθέματα», τό-

νισε. 

Μετά το πέρας της τελετής, ο

Μητροπολίτης κ. Παύλος, ενημε-

ρώθηκε  από την Διοικήτρια, την

Διευθύνουσα και τους άμεσους

συνεργάτες τους  για τα τρέ-

χοντα προβλήματα,  τις αυξημέ-

νες ανάγκες του Ιδρύματος που

πλέον έχει και την ευθύνη της δι-

οικήσεως στο αντίστοιχο Ίδρυμα

του Σκαραμαγκά Αττικής, καθώς

και για το σχεδιασμό των Εορτα-

στικών Εκδηλώσεων  τω Χριστου-

γέννων. Υποσχέθηκε έμπρακτη

βοήθεια από μεριάς Ιεράς Μητρο-

πόλεως σε ό,τι  χρειαστεί το

Ίδρυμα για το καλό των παιδιών. 

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η καλλιτεχνική περίοδος για το μπαλέτο της

Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Οι χορευτές του μπαλέτου και ο διευθυντής Ρενάτο

Τζανέλλα, αλλά και η ορχήστρα της ΕΛΣ, καταχειροκροτήθηκαν από το πολυ-

πληθές κοινό που γέμισε το θέατρο Ολύμπια.

Πανήγυρις  Αγίου Στυλιανού στο ΠΙΚΠΑ

«Όλοι χόρεψαν βαλς»… 

Η Έκθεση Cannes Lions 2011 φιλοξενείται στις 2-4 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, φέρνοντας

στην Ελλάδα τις καλύτερες Διαφημίσεις του κόσμου.

Για πρώτη φορά το Φεστιβάλ Δημιουργικότητας Cannes Lions, το μεγαλύτερο Φεστιβάλ

Δημιουργικότητας στην Επικοινωνία στον κόσμο, ταξιδεύει στην Ελλάδα στις 2, 3 και 4

Δεκεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση Cannes Lions 2011 θα φιλοξενηθεί στο Ίδρυμα

Μιχάλης Κακογιάννης και θα παρουσιάζει όλες τις όλες τις βραβευμένες με Lion Gold

ιδέες.  

H έκθεση διοργανώνεται

από την Ένωση Εταιριών

Διαφήμισης & Επικοινω-

νίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), επί-

σημο αντιπρόσωπο του

Φεστιβάλ Cannes Lions

στην Ελλάδα και η εκδή-

λωση εντάσσεται στο ευρύ-

τερο πλαίσιο της

διοργάνωσης των Ermis

Awards. 

Τα εγκαίνια έγιναν με την προβολή ορισμένων από τις  πιο επιτυχημένες δημιουργίες,

που βραβεύτηκαν στο διεθνές φεστιβάλ των Καννών και παρουσίασαν επτά γνωστοί δη-

μιουργικοί διευθυντές (Λάζαρος Νικηφορίδης, Αλέκα Παπαδία, Θανάσης Παπαθανασίου,

Λάζαρος Ευμορφίας, Γιόλα Γύφτουλα, Γιάννης Κωνσταντινίδης και Χρήστος Λεφάκης).

Κοντά στους ηλικιωμένους 

ο Δήμαρχος Ορωπού
Την λέσχη ηλικιωμένων Αυλώνα επισκέφτηκε (24 /11) ο

Δήμαρχος Ωρωπού Γιάννης Οικονομάκος για να αφουγ-

κραστεί τους πολίτες και ιδιαίτερα την τρίτη ηλικία. Να

συνομιλήσει και να ακούσει προτάσεις για να βελτιώσει

την λειτουργία της λέσχης.

Οι περισσότεροι δημότες αναφέρθηκαν στη  δυσκολία να

ανταποκριθούν στην λαίλαπα των φορολογικών μέτρων,

ειδικά το ειδικό τέλος ακινήτων που έρχεται με τους λο-

γαριασμούς της ΔΕΗ. 

Ο Δήμαρχος, υποσχέθηκε την  οικονομική ενίσχυση

όσων αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν την ει-

σφορά, κάτι που θα ανακουφίσει αδύναμους δημότες.

Ο Δήμαρχος, βρίσκεται συχνά ανάμεσα σε δημότες της

τρίτης ηλικίας, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις προ-

γραμματικές δεσμέυσεις του όσον αφορά τα περήφανα

γηρατιά.

Απένειμε εύσημα στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη λει-

τουργία της Λέσχης όσον αφορά τη λειτουργία της. 

Ευχαρίστησε ακόμη τους αιρετούς όλων των παρατά-

ξεων και ιδιαίτερα τον Δημοτικό Σϋμβουλο Αντρέα Λέκκα

και τους Τοπικούς Συμβούλους Αριστείδη Πάντο, Δημή-

τρη Γιασιράνη και Αθανάσιο Τζιόμαλο που αγωνίζονται

ενωτικά για το καλό όλων των συμπολιτών.

Έκθεση Cannes Lions 2011, στην Αθήνα 
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ΑΔΑ: 457ΦΩΞΚ-0ΘΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΑΛΛΗΝΗ  30/11/2011    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ. Πρωτ. 38685
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 809.000,00€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό μειοδοτικό διεθνή διαγωνισμό, με έγ-
γραφες και ενσφράγιστες προσφορές για την προμήθεια υγρών καυσίμων
και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Παλλήνης ενδεικτικού προ-
ϋπολογισμού 657.723,58€ πλέον ΦΠΑ 23% με κριτήριο κατακύρωσης α)
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης στο
Δήμο Παλλήνης, β) τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της όσον αφορά στα
ελαιολιπαντικά σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 34/2011 θεωρημένη μελέτη
του Δήμου Παλλήνης. 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν
σύμφωνα με τις διατάξεις:
(α) του Ν. 3463/ 2006 Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, άρθρο 209 παρ.1
(β) της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ.  Περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
(γ) της με αρ. πρωτ. 27874/93 ερμηνευτικής εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.
(δ) Του Ν.2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα
και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/1995
(Φ.Ε.Κ. 145/Α/1995) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».
(ε) Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση
των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές ».
(στ) Του Ν.2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159/Α795), όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.2372/96 (Φ.Ε.Κ. 29/Α796) άρθρο 1 και το Ν. 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α796
άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (Φ.Ε.Κ.66/Α7 11-
04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εται-
ρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»,
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8
του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05.
(ζ) το Π.Δ. 346/98 « Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών » (έχει καταργηθεί
εκτός από τα αρ.35 παρ.1 και αρ.36).
(η) το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύνα-
ψης δημοσίων συμβάσεων έργων , προμηθειών και υπηρεσιών" κλπ».
(θ) του Π.Δ. 394/1996 (Φ.Ε.Κ. 266/Α/1996) « Κανονισμός Προμηθειών του
Δημοσίου».
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης (Ιθάκης 12, Γέ-
ρακας) την 16η του μηνός Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00πμ – 11:00πμ (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.
Εγγύηση συμμετοχής 5%  της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής της
υπ αριθμ 34/2011 μελέτης του τμήματος Καθαριότητας. του Δήμου Παλ-
λήνης, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευ-
θύνεται προς τον  Δήμο Παλλήνης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το γραφείο κίνησης του Δήμου (οδός Αγίου Αθα-
νασίου, Παλλήνη) και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες 08:30 – 13:00 στο τηλ 210-6032898, υπεύθυνος
πληροφοριών κ.Βασιλείου. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ.Ε.ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Παλλήνης
A.M.:  32  /2011 Προϋϋπ. 860.935,00 € (με  Φ.Π.Α. 23%)
ΚΑ  :30.73240005 Πηγή:  ΣΑΤΑ
Αρ. πρωτ. 38721/30-11-2011 Χρήση 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέ-
λεση του έργου: ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2011 Δ.Ε.ΠΑΛΛΗΝΗΣ με ανοικτή δημοπρασία και με βάση το τι-
μολόγιο της μελέτης,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ
609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84,οπως αυτός τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του
Ν.2338/95 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν.1418/84,το Π.Δ
609/85 και τον Ν.2229/94,ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών Απο-
φάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει
κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ 23/93 και
85/95, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:  ΠΛΑΚΟ-
ΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Δ.Ε.ΠΑΛΛΗ-
ΝΗΣ, Προϋπολογισμού Δαπάνης    860.935,00 ευρώ. ( με ΦΠΑ 23%) 
Η Δημοπρασία θα γίνει την  20η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα  Τρίτη και ώρα
10.00 πμ (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία του    ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ-
ΛΗΝΗΣ  της Περιφέρειας Αττικής  Ιθάκης 12  ΓΕΡΑΚΑΣ, Τ.Κ. 15344.
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γί-
νονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ-
μένες στο ΜΕΕΠ τάξεως  1η, 2η, 3η για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  και εργολη-
πτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης
ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυ-
χίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και
τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9  του άρθρου 16 του Ν.1418/84 .
Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία 13.887,00 ευρώ. και θα απευ-
θύνεται προς    ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  ΙΘΑΚΗΣ 12 -ΓΕΡΑΚΑΣ .
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗ-
ΝΗΣ του Νομού  Αττικής  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρί-
σκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 
210 6604649-717.                                

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

ΑΔΑ: 457ΦΩΞΚ-Ξ1Ζ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗ 30/11/2011  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. Πρωτ. 38687

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ-

ΤΩΝ». ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 719.550,000€ (ΜΕ ΦΠΑ 23%)

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Διακηρύσσει διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές
και  με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του τι-
μολογίου προσφοράς για την : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης
719.550,000€ με ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 48/2011 θεωρη-
μένη μελέτη του Δήμου Παλλήνης. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία 
- Π.Δ.60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διατάξεων σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με
την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» και
όπως αναπροσαρμόστηκαν τα ποσά των κατωτέρων ορίων των δημοσίων
συμβάσεων του άρθρου 6 παρ. 1β του παραπάνω Π.Δ. με τον κανονισμό
(ΕΚ) 1177/2009 της Επιτροπής
- Π.Δ.28/1980 «Εκτέλεση έργων και προμηθειών ΟΤΑ», όπως ισχύει σήμερα
- Ν.3463/2006 (άρθρο 103 παρ.2γ, άρθρο 209 παρ.2 και άρθρο 273) «Κύ-
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν.3536/07 (άρθρο 22) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων
μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και όπως ερ-
μηνεύτηκε με την υπ. αριθμ. 2/11-01-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και
πάντα με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 60/2007.
- Απόφαση Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-03-75 όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση 4993/745/24-04-75 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συν-
τηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντι-
κών των οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ & των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί
ών το άρθρο1 του
Ν.Δ/τος 2396/53» που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του
Ν. 2396/53 «περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημά-
των του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ»
- Ν.2503/1997 «Διοίκησης οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα ΟΤΑ»
- Ν.2539/1997 «Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης»
- Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες δια-
τάξεις»
- Ν.2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.2372/96, Ν.2414, Ν.2644/98,
Ν.3021/02, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 82/96 «Ονομαστικοποί-
ηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις δια-

δικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προ-
σώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα,», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και
ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 « Μέτρα για τη δια-
σφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» και του άρθρου 8 του Ν.
3414/2005 «Τροποποίηση του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύ-
ναψης δημοσίων συμβάσεων»
- Π.Δ.166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πλη-
ρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές»
- N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβά-
σεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν
με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
- N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις. Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει πρώτα το
Π.Δ.60/07 και ακολούθως το Π.Δ.28/80. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που
κάποιες διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με την κείμενη νομοθε-
σία. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο νοούνται τα
αντίστοιχα άρθρα του Π.Δ.28/80. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που κά-
ποιες διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με την κείμενη νομοθεσία.
Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο νοούνται τα αν-
τίστοιχα άρθρα του Π.Δ 28/80.
- Οδηγία 1177/2009 ΕΕ Τροποποίηση Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
- της Υ.Α. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291Β’/11.08.2010) του Υπουργείου Οικονο-
μικών
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης (Ιθάκης 12, Γέ-
ρακας) την  16η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00πμ με
ώρα λήξης της κατάθεσης των προσφορών στο πρωτόκολλο 9:30πμ ενώ-
πιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Εγγύηση συμμετοχής 5% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμ-
βανομένου του ΦΠΑ 23%, ανά κατηγορία/κατηγορίες εργασιών για τις
οποίες κατατέθηκε προσφορά της υπ αριθμ 48/2011 μελέτης του τμήματος
Καθαριότητας. του Δήμου Παλλήνης, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρι-
σμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται προς τον  Δήμο Παλλήνης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των
όρων της διακήρυξης από το γραφείο κίνησης του Δήμου (οδός Αγίου Αθα-
νασίου, Παλλήνη) και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες 08:30 – 13:00 στο τηλ 210-6032898, υπεύθυνος
πληροφοριών κ.Βασιλείου. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Λ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΗΛ.: 22990-48332, 48289,48665 ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Fax: 22990-48653 & 48289 ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 581.181,68€ (με Φ.Π.Α.)
e-mail: dkalivia@otenet.gr ΧΡΗΣΗ: 2011 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με
το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
«ΠΑΡΑΛΙΑΣ» ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ», προϋπολογισμού 581.181,68€ (συμπεριλαμ-
βανομένου του ΦΠΑ).
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν ανοικτής δημοπρασίας με σφρα-
γισμένες προσφορές (άρθρο 4 παρ.2α Ν.1418/84 όπως ισχύει σήμερα) που
θα περιλαμβάνουν επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 4, παρ.4β
Ν.1418/84 όπως ισχύει σήμερα), με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης
τη χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται από τον Ν.3263/2004 και
Ν.3669/2008.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια οικονομική προσφορά. 
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Α. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες
στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην
1η, 2η και 3η εντός νομού έδρας τάξη καθώς και οποιαδήποτε άλλη τάξη
που μπορεί να συμμετέχει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1418/84, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
Β. Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη
που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμνενες του Ελ-
ληνικού ΜΕΕΠ. 
Γ. Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη στα
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανανγωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρα-
τούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων
κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ.3 του άρ-
θρου 2 του Π.Δ. 609/85. Κατηγορίες εργασιών με ποσοστό κάτω του 10%
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγα-
λύτερης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 1η, 2η και
3η εντός νομού έδρας τάξη καθώς και οποιαδήποτε άλλη τάξη που μπορεί
να συμμετέχει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1418/84, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει σήμερα, για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της
παρ. 42 άρθρο 16 του Ν.1418/84 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
όπως ισχύει σήμερα.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες

διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα
στο άρθρο 6 της διακήρυξης και όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο θα συν-
ταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση
στα ελληνικά. 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 03/01/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.
(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) και σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακή-
ρυξης και το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.3263/04, στα γραφεία του Δήμου Σαρωνι-
κού που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια
Αττικής, μπροστά σε επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος Σαρωνικού στην
οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμμία προσφορά, θα διε-
νεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη
Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και
την ίδια ώρα (10:00π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
Στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη
του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή
τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το δια-
γωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 
Το έργο χρηματοδοτέιται από ίδιους πόρους του Δήμου Σαρωνικού.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε εννέα χιλιάδες
τετρακόσια πενήντα ευρώ και έντεκα λεπτά (9.450,11€) δηλ. 2% επί του
προϋπολογισμού του έργου χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η εγγυητική επι-
στολή, γραμμένη στα Ελληνικά, κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 23 παρ.1 του Π.Δ. 609/85 και πρέπει
να απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και να βε-
βαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή
του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 
Η ως άνω εγγυητική συμμετοχής δε γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μι-
κρότερο των διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών από την ημε-
ρομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2&3 Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει). 
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους δια-
γωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5
παρ.2 της διακήρυξης με τα στοιχεία (2,4,5,6,7 και 8) διατίθενται, όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του Δήμου που βρίσκονται στη
Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους εφόσον αυτά ζη-
τηθούν τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξα-
γωγής του διαγωνισμού και χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης
εργάσιμης ημέρας από την υποβολή αίτησης χορήγησής τους.
Για τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων για τους αλλοδαπούς υποψήφι-
ους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης. 
Για τη χορήγηση των τευχών θα καταβάλλεται από κάθε ενιδαφερόμενο
το ποσό των είκοσι (20,00)€.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α
ΣΟΦΡΟΝΗΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑ-

ΚΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και

της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ το

γένος ΦΙΟΛΑΚΗ, που γεν-

νήθηκε στην ΑΘΗΝΑ και

κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ και

η ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝ-

ΝΑΚΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

και της ΑΝΤΩΝΙΑΣ, το

γένος ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, που

γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ

και κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ,

θα έλθουν σε γάμο που θα

γίνει  στο Κορωπί.

ΓΑΜΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΜΑΝΙΑΤΩΝ 

ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι αρχαιρεσίες για την

ανάδειξη νέου Διοικητι-

κού Συμβουλίου θα διε-

ξαχθούν την 10-12-2011,

ημέρα Σάββατο και ώρα

10.00π.μ -17.00 μ.μ στην

Πνευματική Εστία του

Δήμου Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης, στην οδό

Ζεφύρου  αρ. 4

«Η διατήρηση των μει-

ωμένων συντελεστών

Φ.Π.Α. στα νησιά του Αι-

γαίου, αποτελεί ζήτημα

εθνικής σημασίας και ύψι-

στης πολιτικής προτεραι-

ότητας. Αφενός γιατί

αναγνωρίζει τις ιδιαιτερό-

τητες που παρουσιάζει η

νησιωτική Ελλάδα -εδα-

φική ασυνέχεια- και αφε-

τέρου γιατί λειτουργεί

αντισταθμιστικά σε προ-

βλήματα που απορρέουν

από  αυτές. Αυτά σημει-

ώνουν σε επιστολή τους

που έστειλαν οι Βουλευ-

τές Αιγαίου της Ν.Δ. κ.

Ιωάννης Βρούτσης (Ν.

Κυκλάδων), κ. Σπυρίδων

Γαληνός (Ν. Λέσβου), κα

Μίκα Ιατρίδη (Ν. Δωδεκα-

νήσου) και κ. Κωστής

Μουσουρούλης (Ν. Χίου).

Μειωμένο Φ.Π.Α.

στα νησιά 

του Αιγαίου
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25/11

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό

για την ανάθεση του έργου “Κατασκευή Σα-

ράντα πέντε (45) κατοικιών προσωπικού της

Π.Α. στο Α/Δ Ελευσίνας” με προϋπολογισμό

11.380.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις

ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) Οικοδομι-

κές εργασίες 6.086.000,52€ β) Ηλεκτρομηχανο-

λογικές εργασίες 3.134.531,80€ και γ)

Απολογιστικές εκτελούμενες εργασίες

31.500,00€ (με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορουν να παραλάβουν

τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού ως εξής:

175,00€ για Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο, Προ-

ϋπολογισμό, Συγγραφές Υποχρεώσεων και Δια-

κήρυξη σε έντυπη μορφή και Σχέδια σε

ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακός δίσκος CD),

εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη

και επιμέλειά του την αναπαραγωγή, τα οποία θα

διατίθενται από την έδρα της Υπηρεσίας, Λεω-

φόρος Μ. Αλεξάνδρου 303 (πρώην Ασπροπύρ-

γου), Ανω Λιόσια, μέχρι τις 18.1.12 ημέρα

Τετάρτη κάθε εργάσιμη και ώρες 09:00 έως

13:00 έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με το

Τμήμα Εργολαβιών Προμηθειών τουλάχιστον μία

ημε΄ρα πριν. Η διακήρυξη του έργου έχει συν-

ταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό

ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Α.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα διατίθενται τηλ.

2102486.124-5 (εσωτ. 5608) από το Τμήμα Ερ-

γολαβιών Προμηθειών (ΤΕΠ) FAX 210 2475.523.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/01/12,

ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σύμφωνα με το

άρθρο 3 παράγραφο α του Ν. 3669/08, με σφρα-

γισμένες προσφορές και με το σύστημα προ-

σφορας σύστημα προσφοράς επιμέρους

ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμ-

πληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών

της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επι-

μέρους ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 6 του

Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και με το σύστημα μειοδοσίας

στο ποσοστό οφέλους (ΦΕ&ΟΕ 18%) απολογι-

στικών εργασιών, του άρθρου 9 του Ν. 3669/08

(ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) Εγγεγραμ-

μένες στο Μητρώο ΕργοληπτικώνΕπιχειρήσεων

(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στο Γ.Γ.Δ.Ε. του

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 4η ή 5η

τάξη ΜΕΕΠ γενικά ή στην 6η τάξη ΜΕΕΠ με

έδρα ή άλλο νομό το νομό Αττικής, για έργα κα-

τηγορίας Οικοδομικά και στην 3η ή 4η τάξη

ΜΕΕΠ γενικά ή στην 5η τάξη ΜΕΕΠ με έδρα ή

άλλο νομό το νομό Αττικής για έργα κατηγορίας

Ηλεκτρομηχανολογικά. β) Προερχόμενεες από

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ήτου Ευ-

ρωπαϊκού Οικονομική Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από

κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις

Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Πγκόσμιου Ορ-

γανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούν-

ται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων

εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες

στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατη-

γορία αντίστοιχη με τις αλούμενες του Ελληνι-

κού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ) Προερχόμενες από ως

ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επί-

σημοι κατάλογοι ανανωρισμένων εργοληπτών,

εφόσον αποδεικνύουν ότι έχου εκτελέσει έργα

παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική

και ποσοτική άποψη, δ) κοινοπραξίες, σύμφωνα

με το άρθρο 16 παρ. 3, 7, 9, 10 του Ν. 3669/08.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η

κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους

185.040,65 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9)

μηνών και τριάντα (30) ημερών των εκπροσώπων

που θα οριστούν, στην Υπηρεσία μας μέσω FAX.

Ο αριθμός FAX της Υπηρεσίας μας είναι 210

2475.523.

7. Προκειμενου για την έκδοση τιμολογίου, ο

ΑΦΜ της Υπηρεσίας μας είναι το 09015025, ΔΟΥ

Ν. Ψυχικού.

8. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δη-

μοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα

ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 2.000,00€, βα-

ρύνουν τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον

πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα

έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων

διαγωνισμών για το ίδιο έργο καθώς και τα

έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημο-

σιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και κα-

ταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

Σμχος (ΜΕ) ρυφ. Βασκούδης, Δκτής 206 ΠΥ

Ακριβές αντίγραφο Γεωργία Μπακρισιώρη Μ.Υ. με Α βαθμό

Γραμματεία/206 ΠΑΥ, Π/Β

4 και 5 Δεκεμβρίου, από 9

το πρωί έως 8 το βράδυ, κα-

λούνται τα μέλη του ΒΕΑ να

συμμετέχουν στις εκλογές

του και να στείλουν μήνυμα

ότι η βιοτεχνία είναι αποφα-

σισμένη να δώσει τη μάχη

της επιβίωσης και θα τη

δώσει.

Οι εκλογές γίνονται με το

σύστημα της απλής αναλο-

γικής και και με ενιαίο ψη-

φοδέλτιο κατά συνδυασμό

για τα δύο τμήματα του Επι-

μελητηρίου.

Οι μικρές και πολύ μικρές

επιχειρήσεις δοκιμάζονται

ιδιαίτερα στην παρούσα οι-

κονομική κρίση. Καθημερινά

κλείνουν επιχειρήσεις· επι-

χειρήσεις που έχουν δεκά-

δες χρόνια ζωής.

Μεσα σε ένα χρόνο, με

στοιχεία της Στατιστικής

Υπηρεσίας, καταστράφηκαν

300.000 θέσεις απασχόλη-

σης (Ιούλιος 2010 - Ιούλιος

2011).

Μέσα στον ίδιο χρόνο οι

άνεργοι αυξήθηκαν κατά

213.241 φτάνοντας τον

αριθμό των 820.276 ανέργων.

Η αύξηση της ανεργίας κατά

35% μέσα σε δώδεκα μήνες,

καταδεικνύει το βάθος της

ύφεσης που βρίσκεται η ελ-

ληνική οικονομία. 

Εκτός από το ιδιαίτερα

υψηλό ποσοστό ανεργίας

(42,4%) για την ηλικιακή

ομάδα 15-24 ετών, τα ποσο-

στά ανεργίας για τις υπό-

λοιπες ηλικιακές ομάδες

έχει αυξηθεί μέσα σε ένα

χρόνο σε ποσοστό που κυ-

μαίνεται από 60% έως το

100%!

Σύμφωνα δε με την τελευ-

ταία έρευνα του ΙΜΕ/ΓΣΕ-

ΒΕΕ (8/11) οι προβλέψεις

των πολύ μικρών και μικρών

επιχειρήσεων τόσο για τη

γενικότερη πορεία τους όσο

και για κάθε επιμέρους μέ-

γεθος, παραμένουν ιδιαί-

τερα απαισιόδοξες.

Εκτιμάται ότι 183.000 επι-

χειρήσεις κινδυνεύουν να

κλείσουν μέχρι το καλοκαίρι

του 2012, με ενδεχόμενο να

χαθούν ακόμη 250.000 θέ-

σεις εργασίας.

Σήμερα περισσότερο από

ποτέ, πρέπει να ψηφίσουμε,

πέρα από κόμματα και πα-

ρατάξεις. Να στείλουμε μή-

νυμα στη δοτή κυβέρνηση

ότι δεν δεχόμαστε πολιτι-

κές αφανισμού της βιοτε-

χνίας και της μικρομεσαίας

επιχείρησης στο όνομα του

χρέους, που εσείς δημιουρ-

γήσατε.

Δεν δεχόμαστε την πτώ-

χευση οποιασδήποτε μορ-

φής, που μας επιβάλλουν οι

ξένοι για να καρπωθούν τον

πλούτο της χώρας. 

ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΣΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ 
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε ΣΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Καθηγήτρια Αγγλικών με σπουδές στην Αμερική και

Πολυετή πείρα, παραδίδει μαθήματα σε όλα τα επί-

πεδα.  Υπεύθυνη δουλειά, σίγουρη επιτυχία. 

Τηλ. 6978421944

ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ τη διεκπεραίωση - τακτο-

ποίηση αυθαιρέτων βάσει του Νόμου 44014/21.9.2011

για κτίρια εντός και εκτός σχεδίου. ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕ-

ΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. Τηλ. επικοινωνίας: 6932

784909 - 6945 695974 - 6945 433845

- ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

- ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

επωφεληθείτε της παράτασης

Πέτρος Ανδρικόπουλος πολιτικός μηχανικός

τηλ. 6973 005245

― Τακτοποίηση αυθαιρέτων

― Μελέτες - Κατασκευές κτιριακών Εργων

― Βεβαιώσεις νομιμότητας για συμβόλαια

― Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Τηλ. 210 8944.780 - κιν. 6948 898885

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
και διεκπεραίωση της σχε-

τικής διαδικασίας από έμ-

πειρο πολιτικό μηχανικό -

πολεοδόμο. Τηλ. 6977

288947.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Παν/μίου Πατρών MSC EMΠ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Λακωνίας 12, Βούλα Αττικής 16673

τ.: 6946 263867, e-mail: k.gavrilaki@gmail.com

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ-

ΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟ-

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ

τηλ. 210 6610.456 & 6978028010.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται στην Παλαιά

Φώκαια διαμέρισμα 60τ.μ.

(2ος όροφος), 100 μέτρα

από τη θάλασσα. Τηλέ-

φωνα 22990 66268 &

6938816174.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Φιλόλογος με 10ετή εμπειρία, πτυχιούχος Φιλοσοφι-

κής Σχολής Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε

μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, όπως επίσης και

μαθήματα υπολογιστών. Τηλ. 6981644618

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
(Νόμος 4014/2011)

Ομάδα έμπειρων πολιτικών μηχα-

νικών αναλαμβάνει την πλήρη δια-

δικασία ένταξης οποιουδήποτε

ακινήτου στην παραπάνω ρύθμιση.

Τηλ. 210 8956.066

Κιν. 6973496400, 6937 150688
Μαθήματα Σχεδίου & Ζωγραφικής

- Προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις (ΑΣΚΤ,

Αρχιτεκτονική,ΤΕΙ)

- Ετοιμασία portfolio

- Μαθήματα σε χομπίστες Τηλ.: 6977 593732

στις καλύτερες
τιμές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΝΑΛΑΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ 
Φιλόλογος με πολυετή πείρα και  άριστη μεταδοτικότητα,

παραδίδει μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Σίγουρη επιτυχία!

Πολύ καλές τιμές! τηλ. 2106623932 / 6944919230

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπουζούκι, κιθάρα, ακορντεόν, αρμόνιο, 
λαούτο, ούτι, μαντολίνο παραδίδονται 
μαθήματα από έμπειρο επώνυμο 
μουσικό, άριστο παιδαγωγό, με ειδικά 
συστήματα ταχείας εκμάθησης. 
20, ευρώ, μηνιαίως.

Ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημο-
τικού, παραδίδονται από απόφοιτη παιδαγωγικού

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προσιτές τιμές.

τηλ. 6974 785682.

Ζητήστε την
ΕΒΔΟΜΗ

και στα περίπτερα
www.ebdomi.com

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας, 

Διακοπή καπνίσματος

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ  MEDITERRANE HOSPITAL 

METROPOLITAN HOSPITAL

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  57  ΚΟΡΩΠΙ

X E I P OY P Γ O Σ O Φ ΘA Λ M I AT P O Σ

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη Specia-

list in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ ΘΑ Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
τ. FELLOW CENTRAL MIDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

τ. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13 (1ος ορ.) Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, Αυτοά-
νοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

ΔΕΥΤ., 12.00 - 16.00, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΕΜΠΤΗ 17.00-21.00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 13:00

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά, 

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com

Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΤΖΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
Ψ Υ ΧΟΛΟ Γ Ο Σ  -  Ψ Υ ΧΟ Θ Ε ΡΑ Π Ε Υ Τ Ρ Ι Α

M.A. Counseling Psychology (Αρ. Αδ. Ψυχ/γου 2974/00)

Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
Συμβουλευτική γονέων, ζευγαριού, οικογένειας

Δημοκρατίας 56, ΒΟΥΛΑ Τηλ. 210-8959956

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΠΙΛΩΝ (ΕΛΙΩΝ) - ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ -

ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ (ΒΟΤΟΧ - ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ)

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛ. 6975655435, 2291 091406
Κ. ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 3 ΚΟΡΩΠΙ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΖΗΛΙΔΗΣ, MD

KAΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

- Σύγχρονος Έλεγχος Καρδιάς & Αγγείων - 
- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -

Τηλ: 210 8976320 - 321 Βάκχου 2, ΒΑΡΗ (Έναντι Εκκλησίας)

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας), Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
FRCS (Ophth), DRCOphth

ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΘΕΙΣ ΕΠΙ 7ετία ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Πλατεία Ευαγγελιστρίας 17 Καλύβια (2ος όρ.)

ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΗΛ. & ΦΑΞ 22990 47 810 - ΚΙΝ. 6936  510004

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία έχει
κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη
8η πρωινή. Καλό είναι πριν πάτε να ενημερωθείτε τηλε-
φωνικά για να μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  213 2030.300

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000
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Πρόληψη

καρκίνου

τραχήλου

της μήτρας

στο Δήμο

Κρωπίας

Εκδήλωση ενημέρωσης

υλοποιείται στο Κορωπί με

το πρόγραμμα «Εθνικό Σχέ-

διο Δράσης για τον Καρ-

κίνο,» με τη συνεργασία

του Υπουργείου Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Για

τον σκοπό αυτό αυτοκινού-

μενη μονάδα ενημέρωσης

θα βρίσκεται στην κεντρική

πλατεία Κορωπίου, το Σάβ-

βατο 3 Δεκεμβρίου, από

09:00  έως 20:00. Η δράση

επικεντρώνει στην πρό-

ληψη του καρκίνου του τρα-

χήλου της μήτρας. 

«Ροχαλητό
και άπνοια 

στα παιδιά»

O Δήμος Παλλήνης σε συ-

νεργασία με την Ένωση

Ελλήνων ΩΡΛ/γων  Ελευ-

θέρων Επαγγελματιών

διοργανώνει το Σάββατο

10 Δεκεμβρίου στις 11:00

στο Οινοποιείο  Πέτρου

ενημερωτική Επιστημονική

Εκδήλωση με Θέμα  «Ρο-

χαλητό και Άπνοια στα Παι-

διά».

Ευκαιρία να συμβουλευ-

τείτε από τους  ειδικούς

πάνω σε ένα θέμα που

αφορά την υγεία των παι-

διών και που από την

πρώτη ματιά δείχνει αθώο,

έχει όμως τεράστιες επι-

πτώσεις στην καθημερινή

μας ζωή.

Στη διάρκεια της εκδήλω-

σης θα γίνει επίδειξη της

τεχνικής snorecheck και θα

διατεθούν συσκευές, για

δωρεάν χρήση, σε γονείς

παιδιών με προβλήματα ρο-

χαλητού και άπνοιας.

Μανιτάρια, το ελιξίριο της αθανασίας! Δεν είναι ακρι-

βώς αυτή η άποψη των επιστημόνων που επικρατεί

σήμερα, αλλά κάτι τέτοιο ίσχυε για τους αρχαίους Αι-

γυπτίους, όπως μαρτυρούν γραπτά 4.600 ετών. Οι

Φαραώ, μάλιστα, είχαν θεσπίσει νόμο, σύμφωνα με

τον οποίο μόνο αυτοί και όχι οι κοινοί άνθρωποι είχαν

το δικαίωμα να τα γεύονται. Σε άλλους πολιτισμούς

σε ολόκληρο τον κόσμο, στη Ρωσία, στην Κίνα, στην

Ελλάδα, σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική, ορισμένα

είδη μανιταριών χρησιμοποιήθηκαν για τις παραισθη-

σιογόνες ιδιότητές τους, ενώ τους αποδόθηκαν και

μαγικές ιδιότητες. Θεωρούνται ότι μπορούσαν να

προσδώσουν εξαιρετική δύναμη, να βοηθήσουν στην

εύρεση χαμένων αντικειμένων αλλά και να οδηγή-

σουν στην ψυχή στους θεούς. Αν και τα μανιτάρια κα-

τατάσσονται συχνά στην ίδια κατηγορία με τα

λαχανικά, στην πραγματικότητα πρόκειται για κάτι εν-

τελώς διαφορετικό σε σχέση με αυτά. Πρόκειται για

μύκητες, ένα είδος καρπού χωρίς χλωροφύλλη και

άνθη, ο οποίος αναπτύσσεται σε σκιερό και υγρό πε-

ριβάλλον, πάνω σε κάποια θρεπτική βάση, όπως είναι

το ξύλο (κορμοί δένδρων), το φυτόχωμα και πολλά

άλλα.

Θεωρούνται εξαιρετική τροφή, καθώς περιέχουν αμε-

λητέες ποσότητες λίπους και σακχάρων, αλλά σημαν-

τικές ποσότητες φυτικών ινών.

Δεν θα σας συστήναμε τα να μαζέψετε στο δάσος αν
και είναι η εποχή τους, γιατί δεν είναι όλα φαγώσιμα.

Μανιτάρια, το ελιξίριο της αθανασίας!
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Ο Γυμναστικός Σύλλογος Κορωπίου σε συνεργασία με το Γρα-

φείο Φ.Α Ανατολικής Αττικής και τη Επιτροπή Ανάπτυξης

ΟΧΕ υπο την αιγίδα του Δήμου Κρωπίας  διοργάνωσαν 27 Νο-

εμβρίου, το  1ο Φεστιβάλ  Χάντμπολ στο Κορωπί.

Στο Φεστιβάλ συμμετείχαν πάνω από 250 μαθητές και μα-

θήτριες όλων των δημοτικών σχολείων του Δήμου.  Οι αγώ-

νες έγιναν στο Δημοτικό Στάδιο Γ. Σ Παπασιδερης

(Κλειστό Γυμναστήριο)

Την εκδήλωση χαιρέτισε  ο Δήμαρχος Κρωπίας  Δημήτρης

Κιούσης, ο οποίος  έδωσε συγχαρητήρια στον τοπικό σύλ-

λογο και εξέφρασε την αμέριστη  συμπαράστασή του  στον

Γ.Σ Κορωπίου, που τιμάει με την παρουσία του τη σύγ-

χρονη ιστορία της πόλης. 

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού και Κοι-

νωνικής Πολιτικής Ανδρέας Ντούνης στο χαιρετισμό του

δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι
από την επιτυχία του πρώτου φεστιβάλ.  ...Αυτή η μεγάλη
ανταπόκριση μάς δίνει το δικαίωμα να είναι ο Δήμος μας
αρωγός σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις ανάπτυξης των
αθλημάτων».
Ο προπονητής του αθλήματος Μανώλης Κακάκης και ένας

εκ των ιδρυτων  του ΓΣ Κορωπίου υποστήριξε ότι ο σύλλο-

γος θα  προχωρήσει  στη δημιουργία τμημάτων μικρών ηλι-

κιών στις γυναίκες αξιοποιώντας και τα ταλέντα όπου ανα-

δείχθηκαν στο 1ο Φεστιβάλ» (www.handball.org.gr). 

Για την διοργάνωση, που έκλεισε με επιτυχία, εργάστηκαν

οι  προπονητές του  ΓΣ Κορωπίου Μανώλης Κακάκης,

Ντράγκαν Γιάντσα, Ζέλικο Φάμπατς, οι αθλητές του ΓΣ Κο-

ρωπίου Αναγνώστου Γεώργιος, Σουρλαντζής Ιωάννης,

Ντούνης Κωνσταντίνος, Χρήστου Γεώργιος, Θεοχάρης

Θάνος, Νομικός Νικόλαος, Ράπτης Αλέξανδρος και η εθε-

λόντρια Εύα Γουέις.

Handball ανδρών

Με το δεξί ξεκίνησε η ομάδα ανδρών handball του Γ.Σ. Κο-

ρωπιου τις υποχρεώσεις στο δύσκολο πρωτάθλημα της Α2

εθνικής  κατηγορίας. Μετά από ένα συναρπαστικό και πολύ

δυνατό παιχνίδι κέρδισε εντός έδρας  στο κατάμεστο γή-

πεδο –περίπου 300 άτομα -τον Παράδεισο Αμαρουσίου

24:22 ημίχρονο 13:7. 

Η ομάδα του Γ.Σ. απαρτίζεται μονό από γηγενείς παίκτες και

προπονητής της είναι ο Σέρβος Dragan Janca οποίος είναι

πλέον μόνιμος κάτοικος Κορωπιου (μένει ήδη 8 χρονιά).   

Γ.Σ. Κορωπιου: Γκούμας, Μπεκρής, Αλεξάνδρας 1, Το-

λιας, Ντουνης 6, Κώνστας 3, Janca, Περρος 4, Σουρ-

λαντζης, Δημοπουλος 5, Τσιαχρης, Τσιλιακος,

Αναγνώστου 2, Κατσικης 3,     

Α2 Εθνική 

Τα αποτελέσματα: - 1ος Όμιλος:                                                            

ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 24-23                           

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ - ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ. 15-24

ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΑΝΑΓΕΝ. ΒΥΡΩΝΑ 25-24    

Ο.Φ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. 18-24   

Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 24-22

1.  ΙΩΝΙΚΟΣ Ν. ΦΙΛ. 2      24:15

2.  ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. 2      24:18

3.  Γ.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2      24:22

4.  ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 2      25:24

5.  ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 2      24:23

6.  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣH ΒΥΡΩΝΑ 0      24:25

7.  ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 0      23:24 

8.  ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0      22:24

9.  Ο.Φ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 0      18:24

10. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ 0      15:24 

Επόμενος αγώνας είναι και πάλι εντός έδρας με αντίπαλο

τον Πανιώνιο.

Ο αγώνας θα γίνει το Σάββατο ώρα 18.00 στο κλειστό γυ-

μναστήριο Κορωπιου (Γ.Παπασιδερης).

Εξαιρετική εμφάνιση έκανε ο

ΝΑΟΒ στις 19-και 20 Νοεμβρίου

με τους μικρούς αθλητές του στο

διασυλλογικό αγώνα με την επω-

νυμία «Κύπελλο Βουλιαγμένης

2011», που διοργάνωσε ο Ν.Ο.Β.

για σκάφη τύπου Optimist.

Οι μικροί ιστιοπλόοι του ΝΑΟΒ για

άλλη μια φορά διακρίθηκαν με

προεξέχοντες τον Αθανασόπουλο

Τέλη που κατέκτησε την πρώτη

θέση στην κατηγορία Παίδων και

τον Χουσιάδα Κωνσταντίνο που

πήρε τη δεύτερη θέση στην κατη-

γορία των αγοριών.

ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΒ

Το 1ο Φεστιβάλ Χάντμπολ στο Κορωπί

Σημαντική παρακαταθήκη για την ανάπτυξη του 

Α.Ο. ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ 

ΤΟ Τμήμα στίβου του Α.Ο. Βάρης “ Ο Αναγυρούς” οργανώνει

αγώνες στίβου για παιδιά ηλικίας 7 έως 14 ετών (γεννημένα από

97 έως 2004), το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου.

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται στη Γραμματεία καθημερινά 5-

9μ.μ. τηλ. 2109655.162).
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“ΑΜΕΙΝΙΑΣ ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ”
15 ΧΡΟΝΙΑ  ΣΤΙΒΟΥ (1996-2011)

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  - ΩΡΑ: 18.00 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Με την συμπλήρωση 15 χρόνων λειτουργίας της Αθλητικής Ένω-

σης Μεσογείων «Αμεινίας ο Παλληνεύς» το Σωματείο διοργα-

νώνει εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του

Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Παλλήνης (Κλειτάρχου και Αρι-

στείδου – Γέρακας) την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 6 μ.μ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

• ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ 

• 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - Από τον Πρόεδρο του

σωματείου  Νικόλαο Δαμασκηνό

• ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟ-

ΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ - Από τον προπο-

νητή του σωματείου  Δημήτριο Δαμασκηνό

• Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ -

Από τον Γ. Γραμματέα του Σωματείου  Ιωάννη Παπαϊωάννου 

• ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 

• ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  των διακριθέντων αθλητών & αθλητριών για το

2011 και του κορυφαίου αθλητή του Σωματείου κάθε χρονιάς

Η επίτροπος “έκοψε”

επιχορηγήσεις Σωματείων

στο Δήμο Σαρωνικού
Διαμαρτυρία της Δημοτικής Αρχής και

των φορέων στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Η απόφαση της Επιτρόπου Β. Τσιαντή, που αρνήθηκε να υλο-

ποιήσει την ομόφωνη απόφαση του Δήμου Σαρωνικού (αρ.

165/22.6.2011) για επιχορηγήσεις των αθλητικών  - Πολιτιστι-

κών & Κοινωνικών Σωματείων και επέστρεψε αθεώρητα όλα τα

εντάλματα πληρωμής  δημιούργησε τεράστια προβλήματα

στους συλλόγους όσον αφορά τα οικονομικά και την επιβίωσή

τους βεβαίως.

Ο Δήμαρχος Π. Φιλίππου με επιστολή του 24.11 επανήλθε στην

τους αρμόδιους Υπουργούς, τονίζοντας ότι η Β. Τσιαντή διε-

νήργησε με «πράξη σκοπιμότητας» και ζητάει να λυθεί το πρό-

βλημα και να δοθούν οι επιχορηγήσεις στους Συλλόγους.

Παράλληλα επιστολή απέστειλαν και όλα τα Σωματεία (18 τον

αριθμό) επίσης προς το Υπουργείο και αρμόδιες υπηρεσίες.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του

Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Καραβοκύρη με το Δήμαρχο

Πέτρο Φιλίππου, τον Αντιδήμαρχο  Μανώλη Τσαλικίδη και εκ-

προσώπους φορέων (ΠΑΟ Καλυβίων, Αθλητικός Όμιλος Λαγο-

νησίου, Ν.Ο. Λαγονησίου, Πολιτιστικός Σύλλογος Όμιλος

Θυμαριού «Αίολος» Παλαιάς Φώκαιας) για να δοθεί λύση.

Στη συνάντηση οι συμμετέχοντες εξέθεσαν το μεγάλο πρό-

βλημα που έχει δημιουργηθεί και ο Πρόεδρος,  δεσμεύτηκε ότι

θα προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα άμεσα και ότι θα

φροντίσει για την έγκριση των επιχορηγήσεων των φορέων του

Δήμου Σαρωνικού. 

Άλλες δύο νίκες πρόσθεσαν στο ενερ-

γητικό τους τα αγόρια του ΑΟ ΆΡΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ  στο πινγκ πονγκ και έτσι προ-

χωρούν αήττητα στο πρωτάθλημα της

Γ’  κατηγορίας  Αττικής. Tο περασμένο

Σαββατοκύριακο κέρδισαν με 4-2 τους

ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΕΣ  και με 4-1 τον ΑΟ ΠΑ-

ΡΑΔΕΙΣΟY. 

Την ομάδα του ΑΟ ΑΡΗΣ 2006 αποτε-

λούν οι αθλητές Γενεράλης  Νίκος,  Κα-

ραΐσκος  Κων/νος,   Καρνέσης

Κων/νος  και Παναγόπουλος  Ξάνθος.

Στους υπόλοιπους αγώνες του Σαββα-

τοκύριακου οι ομάδες της επιτραπέζιας

αντισφαίρισης της Βούλας, που έδω-

σαν συνολικά 13 αγώνες, έφεραν τα

παρακάτω αποτελέσματα:

Για την Α2 κατηγορία γυναικών η

ομάδα του ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ  έδειξε

αδυναμίες και έχασε με 4-0 από τις

ακαδημίες  ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ,  με 4-1

από τον ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ και 4-3 από τον

ΑΟΣ ΤΕΛΑΜΩΝ.  

Αντίθετα η ανδρική ομάδα του συλλό-

γου,  επίσης για την Α2 εθνική κατηγο-

ρία, κέρδισε με 4-2 τον ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ

και με το ίδιο σκορ και τον ΑΣΕΑ ΧΙΟΥ.   

Για την Β εθνική κατηγορία γυναικών η

ομάδα του ΑΟ ΑΡΗΣ 2006  έχασε με 4-

2 από  το ΡΟΥΦ 80  και κέρδισε με 4-1

τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΣ.  Για την ίδια

εθνική κατηγορία η γυναικεία  ομάδα

του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ έχασε με 4-0 από

την ΑΕΚ και 4-1 από τον ΑΘΗΝΑΙΚΟ

ΑΟ ενώ η ανδρική ομάδα  έχασε με 4-3

από το ΡΟΥΦ 80 και κέρδισε με 4-0 το

ΓΣ ΜΑΚΑΜΠΗ.  

Για  το κύπελλο Αττικής  των βετερά-

νων, η ομάδα της Βούλας, ύστερα από

έναν συναρπαστικό αγώνα που κρά-

τησε περισσότερο από 2 ώρες,  κατά-

φερε να επικρατήσει της ομάδας του

ΠΑΝΘΕΟΝ με 4-3 και έτσι έφθασε στα

ημιτελικά των αγώνων.  

Στη σπουδαία αυτή επικράτηση από  μία

νίκη έκαναν οι βετεράνοι της Βούλας

Πλακαντωνάκης, Μακρής & Μάγκος

και ο Πλακαντωνάκης/Μακρής   στο

διπλό.   Ο αγώνας διεξήχθη με την πα-

ρουσία αρκετών φιλάθλων οι οποίοι χά-

ρηκαν θαυμάσιους και θεαματικούς

πόντους που πρόσφεραν οι αγωνιζόμε-

νοι τόσο της νικήτριας όσο και της ητ-

τημένης ομάδας.

Σε δράση όλες οι ομάδες πινγκ-πονγκ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔ/ΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
Λ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 
ΤΗΛ.: 22990-320300 ΣΟΥΝΙΟΥ & ΑΘΗΝΩΝ
Fax: 22990-48653 & 48289 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
e-mail: dkalivia@otenet.gr ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 240.979,47€ (με Φ.Π.Α.)  -  ΧΡΗΣΗ: 2011 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με
το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ης ΟΤΚΩΒΡΙΟΥ, ΣΟΥ-
ΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ», προϋπολογι-
σμού 240.979,47€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν ανοικτής δημοπρασίας με σφρα-
γισμένες προσφορές (άρθρο 4 παρ.2α Ν.1418/84 όπως ισχύει σήμερα) που
θα περιλαμβάνουν επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 4, παρ.4β
Ν.1418/84 όπως ισχύει σήμερα), με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης
τη χαμηλότερη τιμή όπως ειδικότερα ορίζεται από τον Ν.3263/2004 και
Ν.3669/2008.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια οικονομική προσφορά. 
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Α. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες
στο ΜΕΕΠ που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην
Α2, 1η και 2η τάξη καθώς και οποιαδήποτε άλλη τάξη που μπορεί να συμ-
μετέχει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1418/84, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει σήμερα, για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
Β. Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη
που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμνενες του Ελ-
ληνικού ΜΕΕΠ. 
Γ. Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από ως ανωτέρω (β) κράτη στα
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανανγωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρα-
τούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων
(α), (β) και (γ) σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό του ςόρους
του άρθρου 2 παρ.7 Π.Δ. 609/85 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) υπό τον
όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμε-
τοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων
κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ.3 του άρ-
θρου 2 του Π.Δ. 609/85. Κατηγορίες εργασιών με ποσοστό κάτω του 10%
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγα-
λύτερης κατηγορίας. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2, 1η και
2η τάξη καθώς και οποιαδήποτε άλλη τάξη που μπορεί να συμμετέχει σύμ-
φωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1418/84, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σή-
μερα, για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ.42 άρθρο 16 του
Ν.1418/84 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) όπως ισχύει σήμερα. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος
ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα
στο άρθρο 6 της διακήρυξης και όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο θα συν-
ταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση
στα ελληνικά. 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 27/12/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
(ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) και σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακή-
ρυξης και το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.3263/04, στα γραφεία του Δήμου Σαρωνι-
κού που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια
Αττικής, μπροστά σε επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος Σαρωνικού στην
οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμμία προσφορά, θα διε-
νεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη
Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύ-
τερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
Στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη
του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν, ενδιαφερόμενοι που δεν
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή
τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το δια-
γωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 
Το έργο χρηματοδοτέιται από ίδιους πόρους του Δήμου Σαρωνικού.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέ-
ρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε τρεις χιλιάδες εν-
νιακόσια δεκαοχτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (3.918,37€) δηλ. 2% επί του
προϋπολογισμού του έργου χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. Η εγγυητική επι-
στολή, γραμμένη στα Ελληνικά, κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους σύμ-
φωνα με τους όρους του άρθρου 23 παρ.1 του Π.Δ. 609/85 και πρέπει να
απευθύνεται προς το ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ και να βεβαιώνε-
ται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του
ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 
Η ως άνω εγγυητική συμμετοχής δε γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μι-
κρότερο των διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών από την ημε-
ρομηνία δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2&3 Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει). 
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους δια-
γωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5
παρ.2 της διακήρυξης με τα στοιχεία (2,4,5,6,7 και 8) διατίθενται, όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία του Δήμου που βρίσκονται στη
Λεωφόρο Αθηνών και Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους εφόσον αυτά ζη-
τηθούν τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξα-
γωγής του διαγωνισμού και χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης
εργάσιμης ημέρας από την υποβολή αίτησης χορήγησής τους.
Για τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων για τους αλλοδαπούς υποψήφι-
ους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης. 
Για τη χορήγηση των τευχών θα καταβάλλεται από κάθε ενιδαφερόμενο
το ποσό των είκοσι (20,00)€.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α
ΣΟΦΡΟΝΗΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορασίδες Α´ 
10η αγωνιστική

Νίκες για τονΠρωτέα 

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ-ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 36-64 

Νίκησαν εκτός έδρας οι κορασίδες 36-

64 την ομάδα του Καλαμακίου. 'Επαι-

ξαν με κέφι, ενέργεια και μυαλό  και

κέρδισαν  δίκαια τον αγώνα και τα χει-

ροκροτήματα των οπαδών και του

coach τους. 

Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ, 
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ- ΓΑΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 66-44 

Νίκησε και τις απουσίες ο Πρωτέας!

Λαβωμένες πλήν όμως δυνατές, οι γυ-

ναίκες κέρδισαν την ομάδα της Αγίας

Παρασκευής 66-44....

Μια ομάδα έμεινε μόνο αήττητη στην Α2

Νότου μετά την έκτη αγωνιστική, αφού

στο ντέρμπι κορυφής ο Πρωτέας επι-

κράτησε εύκολα της Αγ. Παρασκευής με

66-44, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε

χωρίς τις δύο βασικές ψηλές του· Σπυ-

ριδοπούλου και Παντέλη. Με τους δύο

σοβαρότατους τραυματισμούς σε δύο

εβδομάδες να έχουν αποδυναμώσει το

ενεργό δυναμικό του, ο Πρωτέας έδειξε

την ποιότητα της ψυχής του και το

βάθος της ομάδας.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΕΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ  03/12 ΕΣΚΑΝΑ Α´ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ,   ΚΛ. ΒΟΥΛΑΣ

16:30, ΠΡΩΤΕΑΣ Β.- ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ  03/12 ΕΣΚΑΝΑ  MINI    ΑΓΟΡΙΩΝ, ΚΛ.ΒΑΡΗΣ 10:15,

ΤΕΡΨΙΘΕΑ-ΠΡΩΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  04/12 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΣΠΕΡΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ  MINI   ΑΓΟ-

ΡΙΩΝ, ΚΛ.ΠΑΟ 08:45, ΠΑΟ-ΠΡΩΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  04/12 Α 2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΚΛ. ΚΑΝΗΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

12:00,  ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δευτέρα 05/12 ΕΣΚΑΝΑ  Α` ΑΝΔΡΩΝ 21.00  Άρης Νικαίας -

Πρωτέας Βούλας, 




